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 ความปลอดภัยจากการใชยาในชุมชน มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายปจจัย ไดแก ผูใชยา ผูสั่งใชยาผูผลิต 
การกระจายยา และการกํากับดูแลตามกฎหมายยา จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวของพบวา
สาเหตุสวนหน่ึงเกิดจากผูใชยาขาดความรูทีถ่กูตอง มีความเชือ่ทีผ่ดิๆ และทีส่าํคัญมแีหลงจําหนายยาท่ีไมเหมาะสม
และผดิกฎหมายกระจายอยูทัว่ไป ผลจากการสาํรวจรานคาปลกีในระดบัตาํบลภายใตโครงการสงเสรมิการใชยา
ปลอดภัยในชุมชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในป 2560 จํานวน 4,128 ราน (23 จังหวัด) 
และป 2561 จํานวน 887 ราน (28 จังหวัด) พบวา รานคาปลีกจํานวนมากขายยาอันตราย เชน ยาปฏิชีวนะ 
รวมทั้งสเตียรอยดที่เปนยาควบคุมพิเศษ นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงตอการไดรับสารสเตียรอยด 
เชน ยาแผนโบราณ ยาสมนุไพร ซึง่มีหลากหลายรูปแบบ ไดแก ยาผง ยาเมด็ ยาลกูกลอน ยานํา้ ยาตม ยาหมอ 
กษัยเสน ประดง เปนตน การดําเนินการเชิงรุกในชุมชนเพื่อเสริมสรางศักยภาพของประชาชนใหมีทักษะใน
คุมครองตนเองและครอบครัวในการใชยาอยางสมเหตุผลจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
 กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทํางานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน 
(RDU Community) ภายใตการทาํงานของคณะทาํงานพฒันาระบบเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสขุ รวมกับ
ภาคีเครือขายทีเ่กีย่วของ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ศนูยวชิาการเฝาระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) อาจารยจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลไดรวมกันจัดทําแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยา
อยางสมเหตุผลในชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของใชเปนแนวทาง
ในการดาํเนนิงานในชมุชน ท่ีจะตองมีความเชือ่มโยงกนัระหวาง 5 กจิกรรมหลกั (5 key activities) อยางเปนระบบ 
การดําเนินงานอาจจะเริ่มจากการจัดทําระบบขอมูลการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาล 
(Proactive Hospital based Surveillance) เพือ่สงขอมลูใหกับชมุชนนาํไปแกไขปญหาในพืน้ที ่เกิดการเฝาระวงั
ความปลอดภยัดานยาเชงิรกุในชมุชน (Active Community based Surveillance) ผานกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในชุมชน (Community Participation) ใหประชาชนและชุมชนมีความรอบรูดานการใชยา
อยางสมเหตผุล (RDU Literacy) รวมถึงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) 
โดยการดาํเนนิการดังกลาวควรจะมผีูรบัผดิชอบทัง้ในสถานบริการสขุภาพและชุมชนในระดับอาํเภอ ระดับจงัหวดั 
ระดบัเขต ทีเ่รยีกวา “RDU Coordinator” ซึง่เปนผูทีม่คีวามรู ทกัษะและรับผดิชอบการบรหิารจัดการดานยา
และผลิตภัณฑสุขภาพ สงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล รวมทัง้แกไขปญหาเชงิระบบทัง้ในสถานบรกิารสขุภาพ
และในชุมชน 
 คณะทํางานฯ หวังวาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนฉบับนี้ 
จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในทุกระดับ ในการพัฒนางานรวมกันอยางตอเนื่องตอไป
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 1. ยาในที่นี้หมายถึง ยา หรือ ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีสวนผสมของยาหรือมุงหมายใชเปนยา
 2. การใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use; RDU) หมายถงึการไดรับยาและใชยาทีเ่หมาะสม
กบัขอบงชีท้างคลินกิในปรมิาณทีส่อดคลองกับความจาํเปนดานสขุภาพของแตละบคุคล ในระยะเวลาทีเ่พยีงพอ
ตอการรักษาโรคนัน้ และเกดิความคุมคาสูงสดุ ทัง้ตอบุคคลและสงัคมรวมท้ังลดความเสีย่งจากยาและผลติภณัฑ
สุขภาพกลุมเสี่ยง
 3. การสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชน (Rational Drug Use in Community; RDU 
Community) หมายถึง การออกแบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล ซึ่งเชื่อมโยง
ท้ังสถานบรกิารสุขภาพทุกระดบัสูชุมชน ครอบครวัและบุคคล ตลอดจนมกีารจดัการความเสีย่งทีเ่กิดข้ึน ทัง้ใน
ระบบบริการสุขภาพและชุมชน โดยมีเปาหมายใหประชาชนปลอดภัยจากการใชยา มีความรอบรูในการใชยา
และการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตนเมื่อเจ็บปวย 
 4. ผูรับผิดชอบงาน RDU (RDU Coordinator) หมายถึง เภสัชกรที่รับผิดชอบหลักในงานพัฒนา
ระบบการใชยาอยางสมเหตุผล ซึง่เปนผูมคีวามรูดานยาและผลิตภณัฑสขุภาพ การใชยาอยางสมเหตผุล การคดิเชงิ
ระบบ มีทักษะการประสานงาน รวมถึงการจัดการระบบขอมูลดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพทั้งในโรงพยาบาล
และชุมชน ตลอดจนการถายทอดขอมลู และผลกัดันใหเกดิการสงเสรมิหรือแกไขปญหาการใชยาและผลติภณัฑ
สุขภาพไมเหมาะสมเชิงระบบอยางมีสวนรวมทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชนในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
ระดบัเขต โดยแบง RDU Coordinator 3 ระดบั ไดแก RDU Coordinator ระดบัอาํเภอ RDU Coordinator 
ระดับจังหวัดและ RDU Coordinator ระดับเขต
 5. ทมีการดแูลตอเนือ่ง (COC; Continuity of care) หมายถึง ทมีสหสาขาวชิาชพี ประกอบดวย 
แพทย เภสัชกร ทันตแพทย พยาบาลวชิาชีพ นกักายภาพบําบดั นกัวชิาการสาธารณสุข บคุลากรสาธารณสขุอืน่ๆ 
และภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีเปาหมายรวมกันในการดูแลผูปวยที่บานจนสามารถดูแลตนเอง 
(self care) ไดตามศักยภาพ
 6. สถานบริการสุขภาพ (Health care facilities) หมายถึง สถานที่ใหบริการในการดูแลสุขภาพ
แกประชาชน ทัง้ดานการสงเสรมิสขุภาพ การควบคมุ การปองกนัโรค และการรกัษาพยาบาล รวมถึงการฟนฟู
สมรรถภาพ เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล สถานอีนามยั สถานบรกิารสาธารณสขุของรัฐ 
ศูนยบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลเอกชน รวมถึงรานยา
 7. ชมุชน (Community) หมายถงึ กลุมคนทีม่วีถิชีวีติเกีย่วพนักนั และมกีารตดิตอสือ่สารระหวางกนั
อยางเปนปกติและตอเนื่อง โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรม
ที่มีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อหรือความสนใจรวมกัน1

1พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543
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บทที่ 1
บทนํา

1. สถานการณและปญหาการใชยาในชุมชน

 ปญหาความไมปลอดภัยจากการใชยาในชุมชนเปนปญหาที่มีในประเทศไทยมาหลายทศวรรษ 

ซึ่งเกิดจากปจจัยที่เกี่ยวของหลายปจจัย ไดแก ผูใชยา ผูสั่งใชยา ผูผลิต การกระจายยาและการควบคุมกํากับ

ตามกฎหมายยา จากการทบทวนงานวิจัยในประเทศไทยท่ีเกี่ยวของพบวาสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากผูใชยา

ขาดความรูท่ีถกูตอง มีความเชือ่ทีผ่ดิๆ และทีส่าํคญัมีแหลงจาํหนายยาทีไ่มเหมาะสมและผดิกฎหมายกระจายอยู

ทั่วไป สงผลใหเกิดการใชยาและการกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันผูจําหนาย

ที่ขายยาใหกับประชาชน โดยไมมีความรูหรือผานการศึกษาอบรมดานยามากอน ยอมไมทราบถึงผลเสีย

ที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่ผานมา

แสดงใหเหน็วา คนไทยมีความตระหนักถงึความรนุแรงของปญหาเช้ือดือ้ยานอยมคีวามรูและความเขาใจเกีย่วกบั

การใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตองอยูในระดับนอยมากหรือมีความเชื่อท่ีผิด ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรม

การใชยาปฏชิวีนะทีไ่มสมเหตผุล เชน “ยาปฏชิวีนะ” เรยีกวา “ยาแกอกัเสบ” เนือ่งจากคุนชนิกับชือ่นีเ้รยีกมา

เปนเวลานาน เพราะคําวายาปฏิชีวนะอาจเรียกยากและคนไทยไมเขาใจความหมาย เมื่อเรียกวายาแกอักเสบ

จึงทําใหเกิดความเขาใจผิดสรรพคุณ ไขวเขวกับยาลดอาการบวมอักเสบของกลามเนื้อ

 ประชาชนในประเทศไทยจํานวนมากไมทราบความแตกตางระหวางอาการหวัด เจ็บคอ ที่เกิดจาก

เชือ้ไวรสัและแบคทเีรีย เม่ือไมสบายจึงซ้ือยาปฏิชวีนะใชเองโดยไมจาํเปนซ่ึงทาํใหเกดิการแพยาและสงผลใหเกดิ

เชื้อดื้อยารวมถึงประชาชนบางกลุมที่ไมเขาใจขอมูลบนฉลากยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ การขาดความรู และ

ทักษะในการเลือกซ้ือ/เลอืกใชอยางสมเหตผุล โดยเฉพาะอยางยิง่ในยคุปจจุบนัทีม่คีวามกาวหนาทางเทคโนโลยี

อยางมาก การส่ือสารขอมูลผานชองทางตางๆ ท้ังทีวีสาธารณะ ทีวีออนไลน เคเบิลทีวี หรือสังคมออนไลน 

ทําใหเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็ว แตประชาชนอาจถูกหลอกหรือไดรับขอมูลอันเปนเท็จจากการโฆษณา

ที่เกินจริง

 ผลการสํารวจรานคาปลีกในระดับตําบลภายใตโครงการสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชนของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในป 2560 จํานวน 4,128 ราน (23 จังหวัด) และ ป 2561 จํานวน 

887 ราน (28 จังหวัด) พบวารานคาปลีกจํานวนมากขาย “ยาอันตราย” เชน ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งสเตียรอยด

ที่เปน “ยาควบคุมพิเศษ” ทั้งท่ีตามกฎหมายยาแลว “ยาอันตราย” และ “ยาควบคุมพิเศษ” ตองจําหนายใน

รานขายยาทีม่เีภสชักรประจําเทานัน้ ในรานคาปลีกเหลานีพ้บผลติภณัฑทีม่เีสีย่งตอการปนเปอนสารสเตยีรอยด 

เชน ยาแผนโบราณ ยาสมนุไพร ซึง่มหีลากหลายรปูแบบ ไดแก ยาผง ยาเมด็ ยาลูกกลอน ยานํา้ ยาตม ยาหมอ 

ยากษัยเสน ยาประดง รวมทั้งผลิตภัณฑเสริมอาหารดวย นอกจากรานคาปลีกแลวในชุมชน ยังพบผลิตภัณฑ

เหลานี้ในแหลงกระจายยาอื่นๆ เชน รถเร ตลาดนัด/แผงลอย ตลาดท่ัวไป ตัวแทนบริษัท วัด เปนตน 
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“ยาปฏิชีวนะ” โดยเฉพาะกลุมเตตราซัยคลินและเพนิซิลลินเปนกลุมยาที่มีการจําหนายมากที่สุดในรานคาปลีก 

สอดคลองกับผลการสํารวจยาในครัวเรือนที่ดําเนินการโดยบุคลากรดานสาธารณสุขในพื้นท่ีในป 2560-2562 

พบวาการใชยาในครัวเรือน 62 จังหวัด จํานวน 22,830 ครัวเรือน พบยาปฏิชีวนะเหลือใชในครัวเรือน 

ประมาณรอยละ 10 โดยสองอันดับแรกท่ีพบมากที่สุด คือ amoxicillin และ tetracycline แหลงที่ไดรับ

ยาปฏิชีวนะ สูงสุด 3 อันดับแรก คือ สถานพยาบาลภาครัฐ (โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล) รานขายยา (ข.ย.1) และรานคาปลีก และ ประมาณรอยละ 11 ของครัวเรือนพบยากลุมเสี่ยง

ที่ปนเปอนสเตียรอยด ขอมูลนี้สะทอนใหเห็นวาพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตอง ซึ่งอาจเกิดจาก

การกินยาไมตอเนื่องหรือไมครบตามที่บุคลากรสาธารณสุขแนะนํา1-2

 งานวจิยัศกึษาพฤตกิรรมการใชยาและผลติภณัฑสขุภาพของประชาชนพบวากลุมตวัอยางเคยใชยาชดุ 

รอยละ 18 - 48 และเคยใชยาแผนโบราณและยาสมุนไพร รอยละ 13 - 56 แหลงท่ีมาของผลิตภัณฑดังกลาว 

เชน สถานวีทิย ุรานยา รานชํา คลินกิแพทย รถเร เพือ่นบาน ขายตรง หรอืคนรูจกัผูปวย โดยเฉพาะผูสงูอายุ

สวนใหญมักใชยาสมุนไพรหรือแสวงหาวิธีการรักษาอื่นรวมกับยาแผนปจจุบันที่แพทยสั่งใช ซึ่งเปนผลิตภัณฑ

ที่ไมมีขอบงชี้ทางการแพทย อาจมีการปนสเตียรอยดหรือตัวยาอื่นๆ ซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงและสงผลกระทบ

ตอสขุภาพหรอืความผดิปกตติางๆ เชน Cushing’s syndrome, Metabolic disorder, Adrenal insufficiency 

เปนตน จากการศึกษาความชกุของปญหาทางคลนิกิท่ีคนไขไดรบัสารสเตยีรอยดโดยไมมีขอบงชีท้างการแพทย 

พบวา ความชุกของ Adrenal crisis และ Adrenal insufficiency สูงถึง 4/1000 และ 9/1000 ตามลําดับ 

และอาการแสดงที่พบมากที่สุด คือ Cushing’s syndrome (48/1000 คน) โดยผูปวยที่มีกลุมอาการดังกลาว

จะมีระยะเวลาอยูโรงพยาบาลนานขึน้ คิดเปนคาใชจายทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 4,455 บาทตอคน หรอืผลกระทบตอประเทศ

ประมาณ 1,900 ลานบาทตอป3 ซึ่งสะทอนปญหาผลกระทบทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการดูแลรักษาผูปวย

ที่ใชยาไมสมเหตุผล

 นอกจากนี้การใชยาไมถูกตองเหมาะสม ทําใหเกิดความเสี่ยงมากขึ้นตออุบัติการณการเกิดปญหา

การใชยา โดยเฉพาะการเกดิปญหาการใชยาทีบ่านของผูปวย ซึง่พบถงึรอยละ 40 โดยปญหาการใชยาท่ีเกิดข้ึน

ที่บาน เปนปญหาที่ปองกันไดถึงรอยละ 84.74

2. นโยบายสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

 การสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล มเีปาหมายเพ่ือความปลอดภัยในการใชยาของผูปวย เกดิความ

คุมคาในการรกัษาโดยการใชยา ลดการใชยาโดยไมจําเปน ดงัทีอ่งคการอนามยัโลกไดใหคาํนยิามของการใชยา

อยางสมเหตผุลคอื “ผูปวยไดรบัยาทีเ่หมาะสมกบัปญหาสขุภาพ โดยใชยาในขนาดทีเ่หมาะสมกบัผูปวยแตละราย 

ดวยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีคาใชจายนอยที่สุดตอชุมชนและผูปวย”5 

 การใชยาอยางสมเหตุผลมีการดําเนินการที่สอดคลองนโยบายสําคัญระดับโลกอื่นๆ เชน เปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable development goal (SDG) ภายใต Universal Health coverage WHO 

Medicines and Health Products Program Strategic Framework 2016 - 2030 รวมท้ังนโยบายและ

ยุทธศาสตรของประเทศไทยที่เกี่ยวของ ไดแก
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 1) แผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

 2) แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข เปาหมายสําคัญ คือ ประชาชนทุกภาคสวนมีความรอบรู

ดานสขุภาพ มสีวนรวมในการวางระบบการดแูลสขุภาพไดรบัโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัในการเขาถงึบรกิารสาธารณสขุ

ท่ีจาํเปน และอยูในสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการมีสขุภาวะ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงภายใตระบบ

สาธารณสุขที่เปนเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี

 3) นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ. 2555 - 2559

 4) แผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

 5) มติคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เรื่องการพัฒนาระบบ

กลไกสูประเทศใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU Country)

 “ประเทศใชยาอยางสมเหตุผล: RDU Country” หมายถึง ประเทศท่ีมีระบบกลไกใหเกิดการใชยา

อยางสมเหตุผล สอดคลองตามแนวทางขององคการอนามัยโลก ตั้งแตตนนํ้า (ผูผลิตยา/บริษัทยา) กลางนํ้า 

(สถานบริการสุขภาพ/วิชาชีพดานสุขภาพ) และปลายนํ้า (ประชาชน) โดยมีกลไก 3 องคประกอบหลัก คือ 

การมีจิตสํานึกที่ดีและความตระหนักรูของบุคคล /การบริหารจัดการที่ดี /การกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

ท้ังนีก้ลไกทัง้ 3 สวน จะเชือ่มโยงระหวางกนั เพือ่ใหเกดิการพฒันาและแกปญหาอยางตอเนือ่ง ครอบคลมุทัง้ยา

แผนปจจุบันและยาสมุนไพร นโยบายประเทศใชยาอยางสมเหตุผล6 

 เปาหมายของการขบัเคลือ่นสูประเทศใชยาอยางสมเหตุผล คอื การใชยาอยางสมเหตุผล เปนบรรทดัฐาน

ของสงัคมไทย เปนสทิธพิืน้ฐานของคนไทย และเปนคุณภาพของบริการสุขภาพ เพือ่คน ไทยมคุีณภาพชีวติทีด่ ี

และประเทศมีระบบสุขภาพที่มั่นคงและยั่งยืน6

 แนวทางปฏิบตัเิพือ่พฒันาสู RDU Country ชมุชน (Community) ซึง่ในท่ีน้ีหมายถงึพืน้ทีร่ะดบัอาํเภอ 

(หรอืเขตในกรงุเทพมหานคร) จะเปนศนูยกลางของการพฒันาสูประเทศใชยาอยางสมเหตผุล โดยความรวมมือ

ของทกุภาคสวน ทัง้ในสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถ่ิน มีเปาหมายเพือ่ใหประชาชนทกุอาํเภอของประเทศไทย 

ทัง้เขตเมอืงหลวง เขตเมือง และเขตชนบท มีความปลอดภยัจากการใชยา มคีวามรอบรูในการใชยา และสามารถ

ดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งตนเมือ่เจ็บปวย ทัง้ทีไ่มใชยาหรอืใชยาเทาทีจํ่าเปน โดยมคีณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตระดับพื้นที่ หรือคณะกรรมการในชื่ออื่นในระดับอําเภอ กําหนดนโยบายหรือมาตรการ การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน6 โดย

 •  มีการออกแบบบริหารจัดการระบบสุขภาพของชุมชน เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล เชื่อมโยง

ทั้งหนวยบริการสุขภาพท้ังรัฐและเอกชนทุกระดับ เชื่อมโยงสงตอขอมูลการใชยา/ขอมูลการรักษาที่จําเปน 

รวมถึงการสงมอบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการใหบริการตามแนวทางการใชยาอยางสมเหตุผล 

และการออกแบบเพื่อนําไปสูการดูแลในระดับชุมชน ครอบครัว และบุคคล 

 •  มรีะบบจัดการความเส่ียง เช่ือมโยงทัง้ระบบบรกิารสขุภาพและชมุชน เพือ่ความปลอดภยัจากการใชยา

และผลติภณัฑสขุภาพ

กองบริหารการสาธารณสุข
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7แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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 การขับเคลื่อนนโยบายประเทศใชยาอยางสมเหตุผลที่กลาวถึงขางตนมุงเช่ือมโยงและประสาน

การดาํเนนิการของหนวยงานสวนกลางกับสวนภูมิภาคผานกลไกเขตสขุภาพสูระดบักระทรวง ซึง่มหีนวยงานกลาง

ที่รับผิดชอบการใชยาอยางสมเหตุผลของประเทศ (RDU Center) เปนหนวยงานที่เชื่อมโยงประสานกับ

หนวยงานอื่นๆในกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานระหวางกระทรวง ผานกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผล และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ในการแกปญหาในระดับประเทศตอไป 

(ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ระบบ โครงสรางและกลไกสูประเทศใชยาอยางสมเหตุผล

3. ความจําเปนที่ตองขับเคลื่อน RDU Community

 กลุมเภสัชกรที่มีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหายาในชุมชนและมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง 
โดยเร่ิมจาก “กลุมศึกษาปญหายา” (กศย) ในป 2518 โดย ผศ.ภญ.สําลี ใจดี ประธานคนแรก ปจจุบันมี 
“ศนูยวิชาการเฝาระวังและพฒันาระบบยา (กพย.)” ทีใ่หความสาํคัญกบัการแกไขปญหายาไมเหมาะสมในชุมชน
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามการแกไขปญหายาในชุมชน แตเดิมเปนความสนใจของบุคลากรทางการแพทย
บางกลุมในแตละพ้ืนท่ีหรือเครือขายท่ีเกี่ยวของ เชน ป พ.ศ. 2553 เครือขายระดับจังหวัดบางแหงรวมกับ
ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ถายทอดประสบการณของคนทํางานในพื้นที่ออกมาเปน
บทเรยีนของการแกไขปญหายาไมปลอดภัยในชมุชน จากนัน้การทาํงานเพือ่สงเสรมิการใชยาปลอดภยัในชมุชน
เริ่มมีความชัดเจนขึ้น โดยในป 2558 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดริเริ่มโครงการสงเสริม

กองบริหารการสาธารณสุข
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การใชยาปลอดภยัในชมุชนในพืน้ทีน่าํรองและจดัทาํตวัชีว้ดัของสาํนกังานสาธารณสขุจังหวัดทัว่ประเทศ โดยมี
การสรางมาตรการที่หลากหลายจากความรวมมือของหลายภาคสวน เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง 
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง RDU Country และสามารถผลักดันใหมีการทํางาน
ยาปลอดภยัในชมุชนทีเ่ปนมาตรฐานและมีความเชือ่มโยงกบัการพฒันาระบบรกิารสาขาตางๆ (Service Plan) 
ของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ตามแผนพัฒนาระบบบริการสขุภาพใหมกีารใชยาอยางสมเหตผุล ที ่15 กระทรวง
สาธารณสุขไดมีการกําหนดกรอบการดําเนินงานเพื่อใชในระดับโรงพยาบาล (RDU Hospital) โดยกลไก
การดําเนินงานผานกุญแจสําคัญ 6 ประการ (PLEASE)7 
 การดําเนินงานที่กลาวมาขางตน เปนการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในระดับโรงพยาบาลหรือ
สถานบริการสุขภาพ ซึ่งไมครอบคลุมไปถึงระดับชุมชนและขาดความเชื่อมโยงระหวางโรงพยาบาลกับชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะทํางานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน (RDU 
Community) และผูเก่ียวของจึงไดกําหนดกรอบการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (RDU 
Community) ซึ่งเชื่อมโยงขอมูลระหวางโรงพยาบาลกับชุมชนโดยขับเคลื่อนผานกลไกในระดับตางๆ ทั้ง 
3 ระดับ ไดแก (1) ระดับบุคคล หรือผูปวย (Patient care level) (2) ระดับครอบครัว (Family level) และ 
(3) ระดับชุมชน (Community level) และมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
ในชุมชนไดอยางเปนรูปธรรมผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) รพ.สต.ติดดาว 
กองทุนตําบล (สปสช.) และประชารัฐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ภาพที่ 2)

 กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ จึงแตงตั้ง
คณะทํางานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลและปลอดภัยในชุมชน (RDU Community) ภายใต
คณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข (Chief Pharmacy Officer: CPO) เพื่อรวมกับ
ภาคเีครอืขาย ไดแก สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ศนูยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและทีมอาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมไปถึง

ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลระหวางโรงพยาบาลและชุมชน
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ความรวมมือของเภสัชกร โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมผลการดําเนินงานใชยา
อยางสมเหตสุมผลในชมุชน แนวทางจากการถอดบทเรยีนการดาํเนนิงานการใชยาอยางสมเหตสุมผลในชุมชน
ในพืน้ที ่แลวนาํมาวเิคราะห/สงัเคราะหการดาํเนนิงานการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชมุชน เพือ่ใหเกดิแนวทาง
การดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทยและเภสัชกรทุกระดับทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยและมีการใชยาอยางสมเหตุผลอยางยั่งยืน

4. การนําเสนอสาระสําคัญ

 คูมือฉบับนี้ แบงเปน 5 บท โดยแตละบทมีเนื้อหาสาระสําคัญ ดังนี้
 บทที่ 1 บทนํา วาดวยบทนําเพื่อชี้ใหเห็นปญหาและสถานการณการใชยาในชุมชน
 บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชนและระบบโครงสรางและ
บทบาทการทํางาน เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนและระบบโครงสราง
และบทบาทการทํางานและความรวมมือของสหวิชาชีพ
 บทที่ 3 ระบบโครงสรางและบทบาทการบริหารจัดการ การใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน เปนการ
นําเสนอโครงสรางของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยา
อยางสมเหตุผล (Service Plan) ในแตละระดับ (อําเภอ จังหวัดและเขตสุขภาพ) และมีการกําหนดใหมี RDU 
coordinator เปนผูรับผิดชอบในการประสานงานทุกระดับ
 บทที่ 4 แนวทางการดําเนินงาน วาดวยแนวทางในการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลที่นับเปน
หัวใจของคูมือฉบับน้ี โดยแบงเปน 5 กิจกรรมหลัก (5 key activities) คือ การเฝาระวังความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล (Proactive Hospital based Surveillance) การเฝาระวงัความปลอดภยัเชงิรกุในชมุชน (Active 
Community based Surveillance) การสรางกระบวนการมีสวนรวมเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล (Com-
munity Participation) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) และ
การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)  
 บทที่ 5 การจัดการความเสี่ยง บทนี้ชี้ใหเห็นวาแนวคิดการใชยาอยางสมเหตุผล สามารถขับเคลื่อน
อยางเปนรูปธรรมไดดวยการนําหลักการจัดการความเสี่ยงดานยามาประยุกตใช
 บทที่ 6 การติดตามและประเมินผล เปนกิจกรรมการดําเนินงานที่ทําใหครบวงจร ตลอดจนเปน
จุดเริ่มตนของการพัฒนางานในวงจรรอบใหม
 บทที่ 7 ตัวอยางการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนจากผูปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

5. แนวทางการดําเนินงานในภาพรวม

 แนวทางการดําเนินงานในคูมือฉบับนี้ ครอบคลุมทั้งหลักการ เปาหมาย กรอบแนวคิด ตลอดจน

กระบวนการทาํงานและเทคนิควธีิการทาํงาน 5 กิจกรรมหลกั (5 key activities) รวมถงึการนาํหลกัการจดัการ

ความเสี่ยงเขามาประยุกตและการติดตามประเมินผลมาใชในการขับเคลื่อนงานใหเปนระบบ (ภาพที่ 3)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บทท่ี 2
กรอบแนวคิดการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

1. เปาหมาย

 เปาหมายการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (Rational Drug Use Community: RDU 
Community) 
 เปาหมายหลัก: ประชาชนในชุมชนมีความรอบรูและสามารถใชยาอยางสมเหตุผล สามารถใชยา
ไดอยางถูกตองเหมาะสม ปลอดภัยและดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตนเองไดเมื่อเจ็บปวย
 เปาหมายเชิงประเด็น:
 1) มีระบบการเฝาระวังความเสี่ยงและแจงเตือนภัย โดยการประสานเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถาน
บริการสุขภาพและชุมชนเพื่อแกไขปญหาจากการใชยาไมปลอดภัยในชุมชน
 2) ชุมชนและภาคีเครือขายในพ้ืนที่มีสวนรวมในการจัดการ เฝาระวัง และแกไขปญหาที่เกิดจาก
การใชยาไมสมเหตุผล 
 3) ประชาชนในชุมชนมีความตระหนัก รอบรู และพึ่งพาตนเองในการใชยาไดอยางปลอดภัย
 4) แหลงกระจายยาภาคเอกชนที่เขาถึงงาย ปลอดภัย และมีสวนรวมในการสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผลในชุมชน

2. วัตถุประสงค

 วัตถุประสงคหลัก  เพื่อพัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
ในระดับชุมชน
 วัตถุประสงคเชิงประเด็น
 1) พฒันาระบบการเฝาระวงัความปลอดภัยดานยาเชิงรกุในโรงพยาบาล เพือ่สงตอขอมลูและเช่ือมโยง
ขอมูลไปสูการปองกันและเฝาระวังความเสี่ยงดานยาในชุมชน (Proactive Hospital based Surveillance)
 2) พฒันาระบบการเฝาระวงัความปลอดภัยรวมถงึปจจยัเสีย่งดานยาเชิงรกุและระบบการแจงเตือนภยั
ในชุมชน (Active Community based Surveillance)

 การใชยาระดับบุคคล มีความซับซอนหลายมิติ ท้ังจากองคความรู ทัศนคติ ความเช่ือ พฤติกรรมสุขภาพ 
วัฒนธรรม สภาพแวดลอมในครอบครัวและชุมชน อีกท้ังปญหายาไมปลอดภัยในชุมชน ท้ังปญหาคุณภาพยา 
การจัดเก็บในสถานท่ีไมเหมาะสมในครอบครัว แหลงกระจายยาอันตรายท่ีเขาถึงงายและไมถูกกฎหมาย 
อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาท่ีไมเหมาะสม ดังน้ันการจัดการเชิงระบบและสรางปจจัยแวดลอมท่ี
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในสงเสริม
ใหประชาชนมีการใชยาถูกตอง ปลอดภัย สมเหตุผลและมีผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



 3) สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชนในชุมชน เพ่ือการเฝาระวัง

และจัดการปญหาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน (Community Participation)

 4) พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของแหลงกระจายยาภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (Good Private Sector)

 5) สรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)

3. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีเปาหมาย

กลุมเปาหมาย : ชุมชนในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ ไดแก

 1. บุคคล ครอบครัว และประชากรในชุมชน

 2. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถ่ินในชุมชน

 3. สถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานประกอบการเอกชนในชุมชน ดังน้ี

     - สถานบริการสุขภาพภาครัฐ : โรงพยาบาลทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) และ

       โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

     - สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน : คลินิก โรงพยาบาลเอกชนรวมไปถึงรานยา ท่ีเขารวมโครงการ

       รานยาชุมชนอบอุน และโครงการลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาล

     - สถานประกอบการเอกชน : รานคา รานชํา

พ้ืนท่ีเปาหมาย : หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ

4. กรอบแนวคิดการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนใชแนวคิดในการบูรณาการยุทธศาสตรดานการสงเสริม

และปองกนัโรค (PP&P excellence) ซึง่เนนการทาํงาน “เชงิรกุ” ตามแนวคดิของระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูิ

คือ “การบูรณาเช่ือมโยง” ขอมูลระหวางสถานพยาบาลกับชุมชน ในมิติ “องครวม” เพื่อใหเกิดการพัฒนา

และจัดการแกไขปญหายาไมปลอดภัย “ตอเนื่องและยั่งยืน” ดวยความ “เสมอภาค” และประชาชนในชุมชน 

“มสีวนรวม” รวมกบัยทุธศาสตรการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service excellence) ซึง่เนนการทาํงานแบบ 

“ไรรอยตอ” ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับต้ังแตปฐมภูมิไปจนถึงตติยภูมิ1-2 โดยเฉพาะการสราง

ระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาตั้งแตในระดับโรงพยาบาลครอบคลุมไปจนถึงในระดับชุมชน 

โดยมคีณะกรรมการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล (Service plan RDU committee) และ RDU Coordinator 

ในแตละระดับตั้งแตระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต รวมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดบัอาํเภอ/เขต (พชอ./พชข.) และการมสีวนรวมของภาคเีครอืขายในชุมชนเปนกลไกสาํคญัของการดาํเนนิงาน

14 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)
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 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน มีกรอบแนวคิดการดําเนินงานดวยการเชื่อมตอ

ระบบการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาเชงิรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based Surveillance) 

จากการสืบคนปญหาความไมปลอดภัยและความเสี่ยงในการใชยาจากระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล

กับการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) 

โดยม ีRDU Coordinator เปนผูจัดการใหเกดิการขบัเคลือ่น ประสาน บรูณาการ ตดิตาม และสนบัสนนุ

การดําเนินงานใหเกิดความราบรื่นในการนําขอมูลปญหาและความเส่ียงใหภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

ในชมุชนมสีวนรวมในการเฝาระวงั แจงเตือนภัย และจดัการความเส่ียงดวยกระบวนการสรางการมสีวนรวม 

(Community Participation) นอกจากนีย้งัมุงสรางความรอบรูในการใชยาอยางสมเหตผุล (RDU Literacy) 

ใหกับผูเกี่ยวของในชุมชนทั้งบุคลากรในหนวยบริการ ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และประชาชนในชุมชน 

ซึ่งเปนพื้นฐานและปจจัยสําคัญใหประชาชนสามารถใชยาไดอยางปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

และสรางการมสีวนรวมของสถานประกอบการดานยาภาคเอกชนในการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล

ในชุมชนที่ตั้งดวย (Good Private Sector) จึงไดกําหนดแนวทางการการดําเนินการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตผุลในชมุชนจุดเริม่ตนและรวมกนัพฒันา 5 กจิกรรมซึง่ตองมกีารขบัเคลือ่นและบริหารจดัการ

อยางเปนระบบท้ังเรื่องโครงสรางการขับเคลื่อน การบริหารจัดการขอมูล การจัดการความเสี่ยง และ

การกํากับติดตามประเมินผล (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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     ปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ;สํานักงานแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ; 2560.

16 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



บทที่ 3
ระบบโครงสรางและบทบาทการบริหารจัดการ

การใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้

1. สวนกลาง

 หนวยงานสวนกลาง เชน สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสนบัสนนุ

บรกิารสขุภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรอืกระทรวงอืน่ทีเ่กีย่วของ มบีทบาทในการออกแบบ

ระบบบรหิารจดัการในสวนกลางและสวนภมูภิาค กาํหนดแนวทางและสนบัสนุนการทาํงาน พฒันาระบบขอมลู

สารสนเทศ ระบบการเฝาระวงัและแจงเตือนภยัเชือ่มโยงระหวางระบบสวนกลางและสวนภมูภิาค รวมถงึระบบ

ติดตามประเมินผล ตลอดจนนําขอมูลและขอเสนอจากสวนภูมิภาคมาสูการแกปญหาเชิงระบบตอไป

2. เขตสุขภาพ

 1. ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยา

อยางสมเหตุผล (Service plan) ระดับเขตสุขภาพ มีบทบาทในการดําเนินงานและขับเคลื่อนเพ่ือสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผลใน 2 มิติ ไดแก 

     1) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในหนวยบริการ (RDU Hospital)

     2) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community)

 2. ใหสํานักงานเขตสุขภาพ มีบทบาทในการ

     1) รวบรวมขอมลู ทบทวนและวเิคราะหสถานการณการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนของเขตสขุภาพ

     2) กําหนดเปาหมาย นโยบาย แนวทางการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

ในภาพรวมเขตตามบริบทของเขตพ้ืนที่ 5 กิจกรรมหลัก (5 Key activities)

 การดําเนินงานสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในระดบัชุมชนใชโครงสรางของคณะกรรมการพฒันา

ระบบบรกิารสุขภาพ สาขาการพฒันาระบบบรกิารใหมกีารใชยาอยางสมเหตผุล (Service Plan) ในแตละระดบั 

(อําเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ) เปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยกําหนดบทบาทการดําเนินงานและ

ขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลใน 2 มิติ ไดแก การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในสถาน

บรกิารสุขภาพ (RDU Hospital) และการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชน (RDU Community) โดย

กาํหนดใหม ีRDU Coordinator เปนผูรับผดิชอบในการประสานงาน/เชือ่มโยงการดาํเนนิงานสงเสรมิการใชยา

อยางสมเหตุผลของสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ใหเกิดความราบรื่นและบรรลุเปาหมาย โดยตองมีการ

บูรณาการประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานกับภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของในชุมชน รวมถึงหนวยงานในภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ 

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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     3) กาํหนดทศิทางขบัเคลือ่นและสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในชุมชนใหสอดคลองกบัภารกจิ

การสงเสรมิสุขภาพและปองกนัโรค (PP&P excellence) กับบรบิทของพืน้ทีแ่ละหนวยงานท่ีเกีย่วของในระดับ

เขตสุขภาพใหเปนทิศทางเดียวกัน ดวยกลยุทธ PIRAB ไดแก

        P : Partner ชักชวนพันธมิตร/เครือขายทุกภาคสวน ทุกระดับ ใหเห็นความสําคัญและรวมกัน

ขับเคลื่อนการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

        I : Invest กระตุนใหเกดิการเกิดลงทนุโดยเฉพาะดานงบประมาณทีเ่พยีงพอจากระดบันโยบาย 

ในทุกภาคสวนเพือ่จดัการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล 

        R : Regulate and Legislate ดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อจัดการความเสี่ยง

ในการใชยาอยางไมเหมาะสมในชุมชน

        A : Advocate ชี้นํา ชูประเด็น และสนับสนุนใหทุกภาคสวนในชุมชนใหความสําคัญกับการ

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน 

        B : Build Capacity พฒันาศกัยภาพบคุลากรทกุภาคสวน ใหเกิดความตระหนักและมสีวนรวม

ในการพฒันา รวมทัง้การวจิยั แลกเปลีย่นเรยีนรูเพือ่การสงเสรมิการใชยายอางสมเหตผุลในชมุชน

     4) ส่ือสารถายทอด นโยบาย ยทุธศาสตร แผนงานการดาํเนนิงานสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล

ในชุมชนไปสูหนวยงานระดับจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพ

     5) พัฒนาระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดานยาเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

ในชุมชนและการกํากับติดตาม ประเมินผล ในระดับเขตสุขภาพ

     6) สงเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรู การวจิยัและพฒันาดานการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนในพืน้ที่

เขตสุขภาพ

     7) กําหนดระบบกํากับติดตาม ตัวชี้วัด การรายงานและสะทอนผลการดําเนินงานสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลในชุมชน ระดับเขตสุขภาพ ใหบรรลุเปาหมาย

 3. กําหนดใหมี “RDU Coordinator” ใหทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการขับเคล่ือน ประสาน 

บรูณาการ ตดิตาม และสนับสนุนการดาํเนินงานสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชน (RDU Community) 

และการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาล (RDU hospital) ของเขตสุขภาพ ใหเกิดความราบร่ืนและบรรลุ

เปาหมายที่กําหนด

RDU coordinator ระดับเขตสุขภาพ มีบทบาทดังนี้

     1). สื่อสาร ประสานงาน เปนตัวกลางในการสื่อสาร ประสานงาน ในการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลในชมุชน (RDU Community) และการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในสถานบรกิารสขุภาพ 

เพื่อสงตอและบูรณาการเช่ือมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของในการจัดการแกไขปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

และจดัทําขอเสนอใหแกคณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาการพฒันาระบบบริการใหมกีารใชยา

อยางสมเหตผุล (Service plan) เพือ่ใหเกดิการจดัการปญหาดานยาและผลิตภณัฑสขุภาพเชงิระบบครอบคลมุ

ทั้งระดับชุมชนและระดับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่และประสานงานรวมกับ RDU Coordinator ในทุกระดับ

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ระดับจังหวัด

 สํานักงานสาธารณสขุจงัหวดัรวมกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ มบีทบาทในการออกแบบระบบบรหิารจัดการ 

กําหนดโครงสรางการทํางานในระดับจังหวัด ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการเฝาระวังและแจงเตือนภัย

เชือ่มโยงจากระบบสวนกลางสูระดบัจังหวดัและอาํเภอ รวมถงึระบบตดิตามประเมนิผล โดยกาํหนดผูประสานงาน

ระดับจังหวัด และอําเภอ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้

 1. ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยา

อยางสมเหตผุล (Service plan) ระดบัจงัหวดั มบีทบาทในการดาํเนนิงานและขับเคลือ่นเพือ่สงเสรมิการใชยา

อยางสมเหตุผลใน 2 มิติ ไดแก 

     1) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในหนวยบริการ (RDU hospital)

     2) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community)

 2. ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีบทบาท ดังนี้

     1) รวบรวมขอมลู ทบทวนและวเิคราะหสถานการณในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุลในชุมชน

ในภาพรวมของจังหวัด

     2) กาํหนดเปาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตรการดาํเนนิงานสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชน

ใหสอดคลองกับภารกิจในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (PP&P excellence) และบริบทของจังหวัด 

โดยพัฒนากลไกขับเคลื่อนดวย 5 กิจกรรมหลัก (5 Key activities) 

     3) สือ่สาร ถายทอดนโยบาย ยทุธศาสตร แผนงานการดาํเนนิงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุล

ในชุมชนของจังหวัดไปสูหนวยงานในระดับอําเภอในพื้นที่จังหวัด

     4) จัดทําแนวทางการดําเนินงานโดยบูรณาการและขับเคลื่อนการดําเนินการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตผุลในชมุชนกับการสงเสรมิสขุภาพและปองกันโรค (PP&P excellence) กบัทกุหนวยงานทีเ่กีย่วของ

     5) พฒันาระบบฐานขอมลู และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วของดานยาเพือ่การเฝาระวังและสงเสรมิการใชยา

อยางสมเหตุผลในชุมชน และการกํากับติดตาม ประเมินผล ในระดับจังหวัด

     6) พฒันาระบบการเฝาระวงัปญหาดานยาและผลติภัณฑสขุภาพในหนวยบริการทัง้ภาครัฐภาคเอกชน

และชุมชน กับระบบการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เพื่อการเฝาระวัง กํากับ ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

สถานที่ผลิต กระจาย และจําหนายยาและผลิตภัณฑสุขภาพใหครอบคลุมทั้งจังหวัด

     2). สนับสนุนการดําเนินงานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือการจัดการขอมูลดานยา

เชิงระบบในการเฝาระวังการใชยาอยางไมเหมาะสม และสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางเหมาะสมในผูปวยและ

ประชาชนของเขตพ้ืนท่ี 

     3). กระตุน ติดตามและรายงานสถานการณ การดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

ในชุมชนและการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพ ใหเปนไปตามเปาหมาย ยุทธศาสตร

ท่ีเขตสุขภาพกําหนดอยางตอเน่ือง

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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     7) สรางการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในระดับจังหวัด เพื่อใหเกิดความรอบรูดานการใชยา

อยางสมเหตุผลของประชาชนในระดับจังหวัด

     8) สงเสรมิและสนบัสนนุใหเกดิการใชยาอยางสมเหตผุลในสถานประกอบการภาคเอกชนในระดบั

จังหวัด 

     9) สงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู การวิจัยและพัฒนาดานการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

ในชุมชนของจังหวัด

     10) กําหนดระบบกํากับติดตาม ตัวช้ีวัด และสะทอนผลการดําเนินงานสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลในชุมชน ระดับจังหวัด ใหบรรลุเปาหมาย

 3. กาํหนดใหม ี“RDU Coordinator” ใหทาํหนาทีเ่ปนผูรับผดิชอบในการขับเคลือ่น ประสาน บรูณาการ 

ติดตามและสนับสนุนการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) และการสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพ (RDU hospital) ในระดับจังหวัด ใหเกิดความราบรื่นและ

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด

RDU coordinator ระดับจังหวัด มีบทบาทดังนี้

 1). สื่อสาร ถายทอด นโยบาย และแนวทางการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลในหนวยบริการ 

(RDU hospital) และในชุมชน (RDU Community) สูหนวยงานในระดับอําเภอ 

 2). วิเคราะหขอมูล ปญหา ความเสี่ยง

 3). ประสานงาน การเช่ือมโยงและสงตอขอมูลการเฝาระวังปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพกับ

ระบบการคุมครองผูบรโิภคดานสขุภาพระดบัจงัหวดั (สาํนกังานสาธารณสขุจังหวดั) เพ่ือใหมีขอมลูทีเ่กีย่วของ

เพียงพอที่จะนําไปสูการแกไขปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงเชิงระบบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทกุภาคสวนในระดบัจังหวดั เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัทีเ่กีย่งของ 

ผูวาราชการจงัหวดั เครอืขายสือ่สารประชาสมัพนัธ เครอืขายทางวชิาการ ศูนยวทิยาศาสตรการแพทย เปนตน

 4). แจงเตือน คืนขอมูล ยาและผลิตภัณฑกลุมเสี่ยงทั้งในหนวยบริการ (Proactive hospital base 

surveillance) และในชุมชน (Active surveillance) ที่ผานการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ใหแกภาคีเครือขาย

ที่เกี่ยวของในระดับอําเภอ เพื่อใหรับทราบขอมูล เกิดความตระหนัก ความเขาใจวาเปนปญหาท่ีสงผลกระทบ

ดานสุขภาพตอคนในชุมชนโดยใชกระบวนการสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)

 5). สนับสนุนและสงเสริมกลไกตางๆ ในบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่นในทุกอําเภอใหสรางมีสวนรวมของชุมชน (Community 

Participation) และสงเสริมการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลในสถานประกอบการดานยาภาคเอกชน 

(Good Private Sector) ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันในระดับจังหวัด

 6). กระตุน ติดตามและรายงานสถานการณ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค การแกไขปญหา

ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพระดับอําเภอทุกอําเภอและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดการแกไขปญหา

เชิงระบบในระดับจังหวัดตอผูมีอํานาจและหนวยงานที่เกี่ยวของระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

20 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



ระดับอําเภอ

 โรงพยาบาลในพืน้ที ่และ/หรอืสาํนักงานสาธารณสขุอาํเภอ เปนหนวยงานหลกัในการประสานเช่ือมโยง

กบัหนวยงานทกุระดบั ทัง้ในและนอกสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ ทัง้รฐัและเอกชน และเครอืขายอืน่ๆ ในชมุชน 

เชน ชมรมรานขายยา ชมรมผูสูงอายุ เครือขายผูบริโภค ภายใตกลไกคณะกรรมการระดับอําเภอหรือองคกร

ที่เกี่ยวของที่มีอยู เชน คณะกรรมการหัวหนาสวนราชการในระดับอําเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพอําเภอ คณะกรรมการประสานงานดานสาธารณสุขระดับอําเภอ 

เปนตน เพื่อรวมกันกําหนดนโยบายและแนวทางของอําเภอ ในการออกแบบบริหารจัดการระบบสุขภาพของ

ชุมชน เพือ่การใชยาอยางสมเหตผุล โดยสถานบรกิารสขุภาพทัง้รฐัและเอกชนทุกระดับ ซึง่มมีาตรฐานการบริการ

ตามแนวทางใชยาอยางสมเหตผุล มกีารเชือ่มโยงการดแูลสูชมุชน ครอบครวั และบคุคล รวมทัง้มรีะบบจดัการ

ความเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ตลอดจนอาจเสนอประเด็นที่เกี่ยวของ

เพื่อแกไขปญหาของชุมชนโดยชุมชน ใหเปนเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติรองรับ 

 แนวทางการดําเนินการในระดับอําเภอดังนี้

 1. ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยา

อยางสมเหตุผล (Service plan) ระดับอําเภอ มีบทบาทในการดําเนินงานและขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลใน 2 มิติ ไดแก 

     1) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาล (RDU hospital) 

     2) การสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชน (RDU Community) โดยออกแบบบรหิารจดัการ

ระบบสุขภาพของชุมชน เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล ทั้งสถานบริการสุขภาพทั้งรัฐและเอกชนทุกระดับ 

ใหมีคุณภาพการบริการตามแนวทางใชยาอยางสมเหตุผล เชื่อมโยงการดูแลสูชุมชน ครอบครัว และบุคคล 

โดยนําเสนอใหคณะกรรมการระดบัอาํเภออืน่ เพือ่กาํหนดนโยบาย มาตรการทีเ่กีย่วของตอไป เชน คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ คณะกรรมการประสานงาน คบส.ระดับอําเภอ 

 2. แนวทางสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน ของระดับอําเภอ มีดังนี้

     1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยบูรณาการและขับเคล่ือนการดําเนินการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลในชุมชนกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (PP&P excellence) ในระดับอําเภอโดยการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวน 

     2) พฒันาระบบฐานขอมลู และเทคโนโลยท่ีีเกีย่วของดานยาเพือ่การเฝาระวงัและสงเสรมิการใชยา

อยางสมเหตุผลในชุมชน และการกํากับติดตาม ประเมินผล ในระดับอําเภอ

     3) พฒันาระบบการเฝาระวงัปญหาดานยาและผลติภณัฑสขุภาพอยางมสีวนรวม ทัง้ในสถานบรกิาร

สขุภาพและในชมุชนระดบัอาํเภอ ดงันี ้

         o โรงพยาบาล ใชกระบวนการตรวจจับภัย (Risk detection) คนหาปญหา สืบคนขอมูล

ปญหาการบรโิภคยาและผลติภณัฑกลุมเสีย่งในสถานบรกิารสขุภาพ (Proactive hospital base surveillance) 

ทั้งแบบ Concurrent Case Finding โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย/พยาบาล คนหาปญหาจากผูปวยที่มา

รับบรกิารในหนวยบริการดวยอาการเจบ็ปวยตามประเดน็ในการติดตาม (Trigger) เชน Cushing’s syndrome 

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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จาก Steroid, UGIH จาก NSAIDs และ Steroid เปนตน หรือแบบ Retrospective Case Finding ซึ่งเปน

การคนหาปญหาจากฐานขอมูล Electronic health record ในระดับโรงพยาบาล (ฐานขอมูลผูรับบริการ

ในโรงพยาบาล) หรือฐานขอมูลระดับจังหวัด (Data center) โดยใชรหัส ICD10 หรือรหัสการสงตรวจ

ทางหองปฏบิตักิาร (LAB) ทีเ่กีย่วของทีเ่ปนความปลอดภยัในการใชยา (ซึง่เปนทัง้ยาทีเ่กดิจากในโรงพยาบาล/

ยานอกโรงพยาบาล)

         o ในชุมชน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมกับเครือขายตางๆ ในชุมชน ที่มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการความเส่ียงในชุมชนที่วางระบบรวมกันในระดับอําเภอ ใชกระบวนการ

ตรวจจับความเสี่ยง (Risk detection) คนหาปญหา สืบคนขอมูลปญหาการบริโภคยาและผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง

ในชุมชน เพื่อใหไดอุบัติการณ หรือ สภาพปญหา เชน การแจงเมื่อพบรถเร พบประชาชนที่ไดรับผลกระทบ

ดานสุขภาพหรือเศรษฐกิจจากการบริโภคยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ

     4) สรางการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน โดยคืนกลับขอมูลปญหาการบริโภคและการกระจายยา

กลุมเสี่ยงในชุมชน และมีกระบวนการแกปญหาของชุมชน รวมถึงเพื่อใหเกิดความรอบรูดานการใชยา

อยางสมเหตุผลของประชาชนในระดับอําเภอ

     5) สงเสรมิและสนบัสนนุใหเกดิการใชยาอยางสมเหตผุลในสถานประกอบการภาคเอกชนในระดับ

อาํเภอ 

     6) ขบัเคลือ่นการดาํเนนิการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชนกบัการสงเสรมิปองกนัสขุภาพ 

(PP&P) กบัทกุหนวยงานทีเ่ก่ียวของในระดบัอาํเภอ

     7) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การวิจัยและพัฒนาดานการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

ในชุมชนของอําเภอ

     8) กําหนดระบบกํากับติดตาม ตัวชี้วัด และสะทอนผลการดําเนินงานสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลในชุมชน ระดับอําเภอ ใหบรรลุเปาหมาย

 3. กําหนดใหมี RDU Coordinator โดย “RDU Coordinator” ใหทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการ

ขับเคลื่อน ประสาน บูรณาการ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทํางานสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชน (RDU Community) และคณะกรรมการ/คณะทํางานสงเสรมิการใชยาอยาง

สมเหตุผลในโรงพยาบาล (RDU Hospital) ในระดับอําเภอ ใหเกิดความราบรื่นและบรรลุเปาหมายที่กําหนด

RDU coordinator ระดับอําเภอ มีบทบาทดังนี้

 1). สือ่สาร ถายทอดแนวทางการดาํเนนิงานการใชยาอยางสมเหตผุลในโรงพยาบาล (RDU hospital) 

และในชุมชน (RDU Community) ระดับอําเภอสูหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

 2). วิเคราะหขอมูล ปญหา ความเสี่ยงจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากผูปวยที่มารับบริการ

ในโรงพยาบาลดวยอาการเจ็บปวยตามประเด็นในการติดตาม (Trigger) และขอมูลปญหาจากฐานขอมูลผูรับ

บรกิารในโรงพยาบาลหรอืฐานขอมลูระดบัจงัหวดั (Proactive hospital base surveillance) และในชมุชน 

(Active surveillance) โดยใชกระบวนการประเมินภัย (risk assessment) มาวิเคราะหในดานตางๆ เชน 

ขนาดของปญหา ผลกระทบ ความรนุแรงของปญหา ความตระหนกัของผูทีเ่กีย่วของในการแกไขปญหา ตลอดจน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

22 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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ความยากงายในการแกไขปญหา เพือ่ใหเหน็สภาพของปญหาทัง้ระบบเพือ่นาํไปสูการแกปญหาในระดบัอําเภอ

 3). ประสานงานสงตอขอมูลเพื่อการเฝาระวังปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพอยางมีสวนรวม

ทั้งในหนวยบริการและชุมชนกับระบบงานคุมครองผูบริโภคในระดับอําเภอและระดับจังหวัด เพื่อควบคุมและ

ลดขนาดภัย (risk control and minimization) ปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ โดยประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนตน

 4). แจงเตอืน คืนขอมลูอนัตรายหรอืผลกระทบจากการใชผลติภณัฑสขุภาพใหชมุชนคนหาผลติภณัฑ

สุขภาพที่ไมเหมาะสมในพื้นที่ (Active Surveillance) และคัดกรองผูปวยที่มีประเมินภาวะโรคของผูปวยที่มี

ความสัมพันธกับการใชยาที่ไมเหมาะสม ไดแก

     - UGIH จาก NSAIDs หรือ Steroid ที่ไดรับจากแหลงกระจายยาที่ไมเหมาะสม

     - Skin Reactions จาก ยาที่ไดรับจากแหลงกระจายยาที่ไมเหมาะสม

     - Cushing syndrome จาก Steroid ที่ไดรับจากแหลงกระจายยาที่ไมเหมาะสม

     - Acute Renal Failure จาก NSAIDs หรือ Steroid ท่ีเปนไดรับจากแหลงกระจายยาทีไ่มเหมาะสม

เพื่อใหมีขอมูลที่เกี่ยวของเพียงพอที่จะนําไปสูการแกไขปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงในหนวย

บริการและชุมชนตอไป 

 5). สนับสนุนสงเสริม การขับเคล่ือนและบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น สรางมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation) 

เพือ่รวมกนัดาํเนินการจดัการปญหาดานยาและผลติภณัฑสขุภาพอยางตอเนือ่งและเชือ่มโยงตัง้แตกระบวนการ

ในการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติรวมทั้งติดตามประเมินผล และสงเสริมการดําเนินงานการใชยาอยาง

สมเหตุผลในสถานประกอบการดานยาภาคเอกชน (Good Private Sector)  

 6). กระตุน ติดตาม และรายงานสถานการณ ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค การแกไขปญหา

ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพระดับอําเภอและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาเชิงระบบ

ตอผูมีอํานาจและหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับอําเภออยางตอเนื่อง

ระดับตําบล

 ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนหนวยงานหลัก รวมกับเครือขายตางๆ ในชุมชน เชน อสม. 

นกัวทิยาศาสตรการแพทยชมุชน ผูนาํชมุชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ คร ูนกัเรยีน เปนตน ภายใตการทาํงาน

ของคณะทํางานคุมครองผูบริโภคระดับตําบล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล คณะกรรมการ

พัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือคณะกรรมการระดับตําบลอื่น และประสานงานกับผูรับผิดชอบ

งาน RDU ของอําเภอ (RDU Coordinator) ในการดําเนินการ ดังนี้

 1. การเฝาระวังความปลอดภัยดานยา กรณีสงสัยใหสงตอโรงพยาบาลแมขาย

 2. การเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาเชงิรุกในชมุชน (Active Community based surveillance) 

 3. การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล (Community 

Participations)

23แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 4. การสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในภาคเอกชน (Good private sectors) เชน รานชํา รานยา 

คลินิก ฯลฯ

 5. การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน (RDU literacy) และการดูแล

สุขภาพเบ้ืองตนเมื่อเจ็บปวย

 6. การจัดการความเสี่ยง (Risk management)

 7. ประสานงานกับผูรับผิดชอบงาน RDU ของอําเภอ (RDU Coordinator) เพื่อรวมรวม วิเคราะห

ขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของในระดับอําเภอ

24 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



บทที่ 4
แนวทางการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

 หลักการซ่ึงเปนหวัใจของพฒันาระบบการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชนฉบบันี ้แบงเปน 5 กิจกรรมหลกั 
(5 Key activities) คือ 
 4.1 การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 
Surveillance)
 4.2 การเฝาระวังความปลอดภยัดานยาเชงิรกุในชมุชน (Active Community based Surveillance)
 4.3 การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล (Community 
Participation)
 4.4 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector)
 4.5 การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy)

4.1 การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล 
       (Proactive Hospital based Surveillance)

1. ที่มาและความสําคัญ
 การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาสวนใหญมุงเนนการรายงานอาการไมพึงประสงคจากยาที่ไดรับ
จากโรงพยาบาลหรอืสถานบรกิารสขุภาพ โดยแกไขอาการเจบ็ปวยทีเ่กิดขึน้ และปองกนัการแพยาซํา้กบัผูปวย
เฉพาะรายเทาน้ัน ดงันัน้หากตองการขอมลูเพือ่ใหเกดิการจดัการเชงิระบบ เชน การปรับเปล่ียนฉลาก คาํเตือน 
การเพิกถอนทะเบียนตํารับ หรือการดําเนินคดีกับผูผลิต และการเห็นแนวโนมของการกระจายของปญหายา 
จนสามารถแจงเตอืนภัยกบัผูบรโิภคได รวมถงึการจดัการขอมูลเพือ่สือ่สารความเสีย่งจนนําไปสูการจัดการปญหา
การใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน จึงจําเปนตองมี RDU Coordinator ทําหนาท่ีสรางระบบการเฝาระวังความ
ปลอดภยัดานยาในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based Surveillance) อนัประกอบดวย 1) การคนหา
ปญหาจากการประเมินอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากผูปวยที่มารับบริการในหนวยบริการ  2) การคนหา
ปญหาจากฐานขอมูลผูรับบริการในหนวยบริการหรือฐานขอมูลระดับจังหวัด

2. เปาหมาย
 มรีะบบการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาและผลติภณัฑสขุภาพเชงิรุกในโรงพยาบาลและปจจยัเสีย่ง
ใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเพือ่เปนขอมูลสงตอไปสูการจดัการความเสีย่งเพือ่สงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุล
ในชุมชน

3. วัตถุประสงค
 3.1 เพื่อใหเกิดระบบและกลไกเชิงรุกในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในหนวยบริการ
 3.2 เพื่อใหเกิดระบบเชื่อมตอการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในหนวยบริการและชุมชน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

25แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



ภาพที่ 5 ระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 
Surveillance)

4. นิยาม
 การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based Surveillance) 
หมายถึงการจัดระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพเชิงรุกในโรงพยาบาลและ
ปจจัยเสี่ยงใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเพื่อเปนขอมูลสงตอไปสูการจัดการความเส่ียงเพื่อสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผลในชุมชน

5. ขั้นตอนการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 
    surveillance)

26 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



     5.1 ขั้นเตรียมการใหดําเนินการดังนี้

 5.1.1 กาํหนดใหมทีมีผูรบัผดิชอบการขบัเคลือ่น RDU ทีเ่ชือ่มโยงการทํางานเฝาระวงัฯของโรงพยาบาล

และชมุชน (RDU hospital and RDU Community) และกาํหนดผูรบัผดิชอบหลักการประสานงานเพือ่วางระบบ 

หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ RDU ซึ่งทําหนาที่อยูเดิม แลวแตบริบทโรงพยาบาล

 5.1.2 สรางความตระหนักและความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีเปาหมายใหเกิดกลไก

ในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาล โดยนําขอมูลของผูที่ไดรับอันตรายจากยา ซึ่งอาจคนหา

ไดจากขอมูลการรายงาน (Adverse event; AE) ใน AE online reporting ผานศูนยเฝาระวังความปลอดภัย

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ (Health Product Vigilance Center: HPVC) หรอืกรณ ีCase report case conference 

หรอืการตรวจคดักรองในพืน้ที ่รวมถงึกรณรีายงานจากการเยีย่มบานทีผ่านการวเิคราะหขอมูลเบ้ืองตน คนืขอมูล

สูทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อใหรับทราบขอมูล เกิดความตระหนัก ความเขาใจวาเปนปญหาท่ีสงผลกระทบ

ดานสุขภาพตอคนในชุมชน หากไมดําเนินการแกไขปญหาหรือปองกัน

         - สรางและพัฒนากลไกเชงิรกุในการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาในโรงพยาบาล โดยประชมุ

ระดมความเห็นใหแตละวิชาชีพมีบทบาทการดําเนินการ กรณีพบความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดจากการใชยา

ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 5.1.3 สรางระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 

Surveillance) ทั้ง 2 ระบบ ไดแก

         - Concurrent Case finding: เปนการคนหาผูปวยทีม่ารับบรกิารในโรงพยาบาล ซึง่มอีาการ

แสดงหรือโรคที่อาจเกิดจากปญหาการใชยาของผูปวย

         - Retrospective Case finding: เปนการคนหาผูปวยจากฐานขอมูลสุขภาพ ทีมี่การวนิิจฉยั

ตามโรคที่กําหนด ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการใชยาของผูปวย 

 5.1.4 ทีมผูรับผิดชอบ RDU ตองกําหนดประเด็นสําคัญในการติดตาม (Trigger) การวินิจฉัยยืนยัน 

การประเมิน สรุป จัดทํารายงาน และจัดสงรายงานดังกลาวไปยังศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ ทั้งอาการไมพึงประสงคที่พบในโรงพยาบาลและในชุมชนได 

     5.2 ขั้นตอนการคนหาผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ แบงเปน 2 วิธีการ ดังนี้

 5.2.1 การคนหาผูปวยแบบ Concurrent case finding ในขณะที่มารับบริการในโรงพยาบาล

         การคนหาผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากยา แบบ Concurrent case finding เปนระบบ

ที่ทุกโรงพยาบาลมีการดําเนินการอยูแตเดิมแลว โดยกลุมอาการโรคที่โรงพยาบาลสวนใหญใชในการกําหนด

เปน trigger ไดแก ผูปวยที่มีความผิดปกติของผิวหนัง ซึ่งอาจเปนผื่นแพยา หรืออาการนํา (prodrome) 

เชน มีความผดิปกตขิองเยือ่บบุรเิวณชองปาก เยือ่บตุา ซึง่เกดิจากยาของโรงพยาบาลทีผู่ปวยมารบับรกิารหรอื

จากสถานบรกิารสขุภาพอืน่ๆ กไ็ด เพือ่ใหการคนหาปญหาการใชยาครอบคลมุมากขึน้

         5.2.1.1 แนวทางการคนหาผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพซึ่งเปน

การดําเนินการรวมกันของทีมสหวิชาชีพ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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          1)  เมื่อผูปวยเขามารับบริการในแตละหนวยบริการ เชน จุดบริการผูปวยนอก 

จดุบรกิารหองฉกุเฉิน จุดบริการคลินิกโรคเร้ือรัง จุดบรกิารผูปวยใน คลนิิกกายภาพบาํบดั คลนิกิแพทยแผนไทย

และหนวยบรกิารอืน่ๆ แลวสงสยัวาไดรบัผลกระทบจากยา ทมีแพทย/พยาบาลประเมนิลกัษณะอาการของผูปวย

ตาม Trigger ที่โรงพยาบาลกําหนดและซักประวัติเพิ่มเติมตามประเด็นสําคัญที่สงสัย 

          2)  สงตอขอมูลผูปวยใหเภสัชกร เพื่อสืบคนขอมูลยาวาเปนยาชนิดใด ขั้นตอนนี้ 

สามารถสืบคนจากการสัมภาษณญาติผูปวย หรือคนใกลชิดที่ดูแลผูปวยโดยตรงสืบคนจากหลักฐานที่ผูปวย

นํามาดวย เชน เม็ดยา ผลิตภัณฑท่ีตองสงสัย รวมทั้งฉลากหรือภาชนะที่บรรจุหากขอมูลในฉลากหรือภาชนะ

บรรจมุเีลขทะเบยีนการขึน้ทะเบยีน เชน เลขทะเบยีนตาํรบัยา เลขสารบบอาหาร สามารถตรวจสอบ ความถูกตอง

ของเลขทะเบียนได รายละเอียดการตรวจสอบฉลากนําขอมูลที่ไดสืบคนจากตําราหรือเอกสารทางวิชาการ

ที่สามารถสนับสนุนเหตุการณอันไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นกับผูปวย

          3)  ตรวจสอบผลติภณัฑตองสงสยัดวยชดุทดสอบเบือ้งตน เชน ชดุทดสอบสเตยีรอยด 

เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนการรักษาผูปวย กรณีเก็บตัวอยางไดใหสงตรวจวิเคราะหเพื่อยืนยันผล

ที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยรายละเอียดตาม QR code

          4)  ประเมินเหตกุารณไมพงึประสงค ตามระบบการเฝาระวงัเหตกุารณไมพึงประสงค 

(Adverse event; AE) เมื่อพบวามีสาเหตุจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย ใหมีการบันทึก

ขอมูลการวินิจฉัย ตามรหัส ICD10 ที่บงชี้วาเปนการเจ็บปวยที่เปนสาเหตุจากการใชยา ลงในระบบฐานขอมูล

ของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) และ/หรือบันทึกขอมูลในฐานขอมูลศูนยเฝาระวัง

ความปลอดภัยดานผลติภณัฑสขุภาพ (Health Product Vigilance Center: HPVC) ของสาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา 

          5)  สงตอขอมูลใหแก RDU Coordinator ระดับอําเภอ/ RDU Coordinator 

ระดบัจงัหวดั RDU Coordinator ระดบัอาํเภอ ทาํหนาทีป่ระสานผูเกีย่วของ เชน เภสัชกรปฐมภูม ิเพือ่จดัการ

ปญหาผลิตภัณฑท่ีไมเหมาะสม รวมทัง้รวบรวมขอมลูเพ่ือเฝาระวงัความเสีย่งในพืน้ทีด่านยาและผลติภณัฑสขุภาพ

ทีไ่มปลอดภัยและผลกระทบทางสุขภาพ บรูณาการการจดัการความเสีย่งรวมกบัคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวิีต

ระดบัอาํเภอ และ RDU Coordinator ระดบัอาํเภอควรสงตอขอมูลใหกบั RDU Coordinator ระดบัจงัหวดัตอไป

          6)  การจัดเก็บขอมูลสุขภาพผูปวยโดยการใหรหัสวินิจฉัย (ICD10) ตามขอแนะนํา

การใหรหัสวินิจฉัย (ICD 10) หากพบวามีความสัมพันธกับการใชยา

ภาคผนวกที่ 1 การตรวจสอบฉลาก

ภาคผนวกที่ 2 การสงตัวอยางตรวจวิเคราะห

28 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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ตัวอยางการบันทึกรหัส ICD10 ดวย Y 42.0 ของหนวยบริการระดับโรงพยาบาล

ตัวอยางการบันทึกรหัส ICD10 ดวย Y 42.0 ของหนวยบริการระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

หมายเหตุ: หนาจอแสดงการบันทึกขอมูลขึ้นอยูกับโปรแกรมที่ใช และเวอรชันที่ใช

         5.2.1.2 ความสัมพันธของลักษณะอาการ (Trigger) กับการใชยาของผูปวย 
         การลงรหสัวนิจิฉัยโรค (ICD-10) จะทาํใหทราบสาเหตขุองความเจบ็ปวยไดชดัเจน กรณผีูปวยใน
ตองระบุในใบสรุปผลการรักษากอนจําหนาย (Inpatient discharge summary) หรือสวนกรณีผูปวยนอก 
ใหระบุในแฟมประวัติผูปวยนอก (OPD card) 
         หากพบวาผูปวยมลัีกษณะอาการ (Trigger) ทีม่คีวามสมัพันธกบัการใชยา ขอแนะนาํในการเพิม่ 
รหสัวินิจฉยัโรค (ICD10) ในตาํแหนงสาเหตขุองการเจบ็ปวย (Diag Type TYPE 5) ในการบนัทกึขอมูลการใหรหสั 
ICD-10 ชอง Diag Type สําหรับกรณีของงานบริการผูปวยนอก รายละเอียดดังนี้
         1. Principle Dx (รหัสโรคหลักที่นําพาผูปวยมาโรงพยาบาล)
         2. Comorbidity (โรครวมที่พบหรือที่ผูปวยเปน)
         3. Complication (โรคแทรกซอน มักเปนโรคที่เกิดจากผูปวยที่ไป Admit ที่โรงพยาบาล)
         4. Other (โรคอื่นๆ ที่ตรวจพบ แตไมไดทําการรักษา)
         5. External cause (สาเหตุการเจ็บปวยภายนอก)  
         สวนกรณีผูปวยในสามารถสรุปไดจาก Discharge Summary การบันทึกรหัสวินิจฉัยโรค 
(ICD10) ในตําแหนงสาเหตขุองการเจ็บปวย Diag Type TYPE 5 (External cause: สาเหตุการเจ็บปวยภายนอก) 
มากกวารอยละ 90 ของ External cause มักจะเปนโรคท่ีอยูในกลุมโรคที่ข้ึนตน V,W,X,Y (ในคูมือเลมนี้มียา
เปนสาเหตกุารเจ็บปวยภายนอกจะข้ึนตนดวย Y) จะมาคูกนักบัโรคทีโ่ดยสวนใหญจะใชรหสัโรคทีข่ึน้ตนดวย S,T 
เปนโรค Principle Dx (รหัสโรคหลักที่นําพาผูปวยมาโรงพยาบาล)

กองบริหารการสาธารณสุข
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธของลักษณะอาการ (Trigger) กับการใชยาของผูปวย

1. Cushing’s syndrome
2. Adrenal insufficiency
3. Osteoporosis
ลักษณะผูปวย
-  หญิง/ชายในวัยทํางาน
ถึงผูสูงอายุและมีประวัติ
การกินผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง 
เชน ยาแผนโบราณ 
ยาลูกกลอน ยาชุด 
เปนประจํา

หากพบวามีความสัมพันธกับการใชยา
ที่ลักลอบใสสารสเตียรอยด เชน ยาชุด 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ใหระบุ ICD 10 
- Y42.0 = Glucocorticoids and 
synthetic analogues (steroids)

1. อาชีพ/ลักษณะงานที่ทํา
2. ประวัติการใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ
    - กินยาหรือผลิตภัณฑอะไรอยูบาง กินอยางไร 
กินมานานแคไหน ไดรับ/ซื้อ มาจากไหน 
ทําไมถึงกิน 
3. ประวัติการเจ็บปวย/โรคประจําตัว/การแพยา
เคยมีประวัติในแผลในกระเพาะอาหาร หรือ
ลําไสเล็ก หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร 
มีโรคประจําตัวหรือแพยาหรือไม
4. ตรวจสอบผลิตภัณฑตองสงสัย
    - มีตัวอยางเหลือหรือไม ถามีขอมาเพื่อ
ตรวจสอบฉลาก ตรวจหาสารสเตียรอยดใน
ผลิตภัณฑ หรือตรวจสอบรายฃื่อผลิตภัณฑ
จากเว็บไซต อย. เพื่อยืนยันผล
5. แหลงที่มาของยาหรือผลิตภัณฑตองสงสัย

1. GI bleeding
2. Acute kidney injury 
หรือ Acute on-top 
chronic renal failure  
ลักษณะผูปวย
-  หญิง/ชายในวัยทํางาน
ถึงผูสูงอายุและมีประวัติ
เปนโรคระบบทางเดินทาง
อาหาร โรคไต  
-  มีการซื้อยาแกปวดกินเอง

หากพบวามีความสัมพันธกับการใช 
NSAIDs ใหระบุ ICD 10 
- GI bleeding/ ICD10=K92.x คูกับ 
ICD10= Y45 สาเหตุจาก NSAID, 
analgesic
- Renal failure / ICD10=N17.x-N19
คูกับ ICD10= Y45 สาเหตุจาก NSAID, 
analgesic

1. อาชีพ/ลักษณะงานที่ทํา
2. ประวัติการใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ
    - กินยาหรือผลิตภัณฑอะไรอยูบาง กินอยางไร
กินมานานแคไหน
    - ไดรับ/ซื้อ มาจากไหน ทําไมถึงกิน 
    - ซื้อยาจากรานคากินเอง/ไปหาหมอหลายแหง
3. ประวัติการเจ็บปวย/โรคประจําตัว/การแพยา
เคยมีประวัติในแผลในกระเพาะอาหาร หรือ
ลําไสเล็กหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร 
มีโรคประจําตัวหรือแพยาหรือไม
4. ตรวจสอบผลิตภัณฑตองสงสัย
    - มีตัวอยางเหลือหรือไม ถามีขอมาเพื่อ
ตรวจสอบฉลาก/ผลิตภัณฑ

1. Acute Myocardial 
infarction
2. Sudden Cardiac arrest
3. Mental and behavioural 
disorders
ลักษณะผูปวย
-  ผูปวยชวงอายุ 18-40 ป 
รูปรางทวม อวบหรืออวน 

หากพบวามีความสัมพันธกับการใช
ผลิตภณัฑลดความอวนทีม่ยีาไซบทูรามนี 
(Sibutramine) ใหระบุ ICD 10 
1. Cardiomyopathy due to drugs 
and other external agents 
ICD10 = I42.7
2. Mental and behavioural disorders 
due to other psychoactive 
substances abuse

1. อาชีพ/ลักษณะงานที่ทํา
2. ประวัติใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ
    - กินยาหรือผลิตภัณฑอะไรอยูบาง กินอยางไร 
กินมานานแคไหน ไดรับ/ซื้อ มาจากไหน 
ทําไมถึงกิน 
3. ประวัติการเจ็บปวย /โรคประจําตัว/การแพยา
    - เคยมีประวัติโรคความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด มีโรค
ประจําตัวหรือแพยาหรือไม

ลักษณะอาการ (Trigger) แนวทางการซักประวัติเพิ่มเติม
ประกอบการวินิจฉัย

ขอแนะนําในการลงรหัสวินิจฉัยโรค
(ICD10) ในตําแหนงสาเหตุของ

การเจ็บปวย

กองบริหารการสาธารณสุข
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1. Hypotension
2. Sudden cardiac 
arrest /
ลักษณะผูปวย
-  ผูชายวัยกลางคนขึ้นไป

มีความสัมพันธกับการใชผลิตภัณฑที่มี
ยาซิลเดนาฟล (Sildenafil) ใหระบุ 
ICD 10 
Cardiomyopathy due to drugs 
and other external agents 
ICD10 = I42.7

1. อาชีพ/ลักษณะงานที่ทํา
2. ประวัติการใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ
    - กินยาหรือผลิตภัณฑอะไรอยูบาง กินอยางไร 
กินมานานแคไหนไดรับ/ซื้อจากไหน ทําไมถึงกิน 
3. ประวัติการเจ็บปวย/โรคประจําตัว/การแพยา
    - เคยมีประวัติโรคความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด มีโรค
ประจําตัวหรือแพยาหรือไม
4. ตรวจสอบผลิตภัณฑตองสงสัย
    - มีตัวอยางเหลือหรือไม ถามีขอมาเพื่อ
ตรวจสอบฉลาก  ตรวจหายา Sildenafil 
ในผลิตภัณฑ หรือตรวจสอบรายฃื่อผลิตภัณฑ
จากเว็บไซต อย. เพื่อยืนยันผล

Drug Allergy จากการใชยา
Antibiotics, NSAIDs

มีความสัมพันธกับยาปฏิชีวนะ ใหระบุ 
ICD 10 ตามชนิดผื่นแพยาที่พบ
1. มีความสัมพันธกับการใช antibiotic 
ใหระบุ ICD 10 ตามชนิดผื่นแพยาที่พบ
- Y40.0 = Systemic antibiotic by 
Penicillins
- Y40.1 = Systemic antibiotic by 
Cefalosporins and other beta-lactam 
antibiotics
- Y40.2 = Systemic antibiotic by 
Chloramphenicol group
- Y40.3 = Systemic antibiotic by 
Macrolides
- Y40.4 = Systemic antibiotic by 
Tetracyclines
- Y40.5 = Systemic antibiotic by 
Aminoglycosides
- Y40.6 = Systemic antibiotic by 
Rifamycins

1. อาชีพ/ลักษณะงานที่ทํา
2. ประวัติการใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ๆ
    - รับประทานยาหรือผลิตภัณฑอะไรอยูบาง 
กนิอยางไร กนิมานานแคไหน ไดรบั/ซือ้มาจากไหน 
ทําไมถึงกิน
3. ประวัติการเจ็บปวย /โรคประจําตัว/การแพยา
    - เคยมีประวัติโรคภูมิแพ มีโรคประจําตัวหรือ
แพยาหรือไม
4. ตรวจสอบผลิตภัณฑตองสงสัย หากมีตัวอยาง
เหลือใช ใหขอมาเพื่อตรวจสอบฉลาก

และบุคลิกภาพดี รักสวย
รักงาม มีการใชผลิตภัณฑ
เพื่อลดนํ้าหนัก

ICD10 = F19.14. ตรวจสอบผลิตภัณฑตองสงสัย
    - มีตัวอยางเหลือหรือไม ถามีขอมาเพื่อ
ตรวจสอบฉลาก  ตรวจหายา Sibutramine 
ในผลิตภัณฑ หรือตรวจสอบรายฃื่อผลิตภัณฑ
จากเว็บไซต อย. เพื่อยืนยันผล

ลักษณะอาการ (Trigger) แนวทางการซักประวัติเพิ่มเติม
ประกอบการวินิจฉัย

ขอแนะนําในการลงรหัสวินิจฉัยโรค
(ICD10) ในตําแหนงสาเหตุของ

การเจ็บปวย

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 2 Trigger ที่สําคัญที่นํามาใชคนหาปญหาจากการใชยา

 5.2.2 การคนหาผูปวยแบบ Retrospective Case finding จากฐานขอมลูสขุภาพท่ีมกีารวนิจิฉยั
ตามโรคทีกํ่าหนด
 กระบวนการนีจ้ะทาํใหทราบขนาดปญหาในปจจุบนั แนวโนมและผลกระทบในอนาคต โดยมกีระบวนการ
คนหาปญหาจากฐานขอมูลผูรับบริการในโรงพยาบาล (Electronic medical record) หรือฐานขอมูลระดับ
จังหวัด (Data center) โดยใชรหัสวนิจิฉัยโรค (ICD10) หรอืรหสัการสงตรวจทางหองปฏบิติัการ (LAB) ทีเ่กีย่วของ 
ซึง่มคีวามสมัพันธกับการใชยาทัง้ทีเ่กดิจากยาในโรงพยาบาลและยานอกโรงพยาบาล เพือ่เฝาระวงัความปลอดภยั
ดานยาในหนวยบริการสุขภาพและสงตอขอมูลผลกระทบจากโรคและภัยสุขภาพไปยังผูเกี่ยวของ
 อยางไรกต็าม โรงพยาบาลจะสามารถคนหาปญหาจากการใชยาแบบ Retrospective Case finding 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อโรงพยาบาลมีการบันทึกขอมูลการวินิจฉัยโรคในการทํา Con-current case 
finding ที่มีคุณภาพ

- Y40.7 = Systemic antibiotic by 
Antifungal antibiotics, systemically 
used
- Y40.8 = Systemic antibiotic 
Other systemic antibiotics
- Y40.9 = Systemic antibiotic, 
unspecified

2. มีความสัมพันธกับการใช NSAIDs 
ใหระบุ ICD 10
- Y45.1 =Salicylates
- Y45.3 =Other nonsteroidal anti-
inflammatory drugs [NSAIDs]

ลักษณะอาการ (Trigger) แนวทางการซักประวัติเพิ่มเติม
ประกอบการวินิจฉัย

ขอแนะนําในการลงรหัสวินิจฉัยโรค
(ICD10) ในตําแหนงสาเหตุของ

การเจ็บปวย

การใชยาที่ลักลอบใสสารสเตียรอยด 
เชน ยาชุด ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

- Y42.0 = Glucocorticoids and 
synthetic analogues (steroids)

• Cushing’s syndrome 
• Drug-induced Cushing's syndrome/ 
ICD10=E24.2
• Drug-induced osteoporosis/ ICD10=
M81.4

รหัสวินิจฉัยโรคหลัก (ICD10) รหัสวินิจฉัยสาเหตุโรค (ICD10) ความสัมพันธกับการใชยา

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

32 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



     5.3 การนําขอมูลการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาลไปสูการจัดการความเสี่ยง
 เพื่อใหปญหาดานยาที่เกิดขึ้นในชุมชนไดรับการแกไขอยางเปนระบบ ทีมผูรับผิดชอบ RDU นําโดย 
RDU Coordinator ระดับอําเภอ ดําเนินการดังนี้
 5.3.1 ประสานสงตอขอมูลปญหาสุขภาพจากการใชยาของผูปวยไปยังหนวยงานหรือ
ผูรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการจัดการความเสี่ยง 
         1)  ประสานเภสชักรปฐมภมูแิละทมีการดูแลตอเน่ือง (Continuity of Care Team: COC team) 
เพื่อใหดําเนินการเยี่ยมบาน ติดตามผลการรักษา สํารวจคนหาปญหาความรูและพฤติกรรมของผูปวยและ
ครอบครัว การกระจายยากลุมเสี่ยงในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนแกไขปญหาผูปวยเฉพาะราย การพัฒนา
ศักยภาพผูปวยและครอบครัว เปนตน 
         2)  ประสานเภสัชกรคุมครองผูบริโภค เพื่อใหดําเนินการจัดการปญหาดานผลิตภัณฑและ
แหลงกระจายยา โดยการตรวจสอบตรวจสอบสถานทีผ่ลติ จาํหนาย หรอืแหลงกระจายอืน่ๆ เชน รถเร สถานวีทิย ุ
คลินิกเถื่อน เปนตน  
         3)  ประสานเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและเครือขายชุมชนเฝาระวังในพื้นที่ 
เพื่อใหคนหาปญหาโดยการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน (Active community based 
surveillance) วาเกิดปญหาขึ้นในชุมชนจริงตามที่ขอมูลการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาล 
(Proactive Hospital based surveillance) หรือไม และประสานเพื่อใหสรางกระบวนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล (Community Participations) จัดการปญหาจากการไดรับยา
จากแหลงกระจายยาที่ไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยชุมชนเอง เชน ปญหา Upper Gastrointestinal 
Haemorrhage (UGIH) จาก สเตียรอยดหรือจากยาแกปวดกลุม NSAIDs, ไตวายเฉียบพลัน (Acute Renal 
Failure) จากสเตียรอยด หรือจากยาแกปวดในกลุม NSAIDs, Cushing’s syndrome จากสเตียรอยด หรือ
กรณีการแพซํ้าที่กอใหเกิดอันตรายตอประชาชน เปนตน

การใชยา NSAIDs-Y45.1 =Salicylates
-Y45.3 =Other nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs 
[NSAIDs]

• GI bleeding/ ICD10=K92.0-K92.9
• Renal failure / ICD10=N17.0-N19.9 
คูกับ  ICD10= Y45 สาเหตุจาก NSAID, 
analgesic

การใชผลิตภัณฑลดความอวนที่มี 
ยาไซบูทรามีน (Sibutramine)

Y57.0 = Appetite depressants 
[anorectics]

• Cardiomyopathy due to drugs and 
other external agents/ ICD10 = I42.7
• Mental and behavioural disorders 
due to other psychoactive substances 
abuse/ ICD10 = F19.1

การใชผลิตภัณฑที่มียาซิลเดนาฟล 
(Sildenafil)

  • Cardiomyopathy due to drugs and 
other external agents/ ICD10 = I42.7

• รหัสวินิจฉัยโรคอื่นเพื่อใชคนจากระบบ
ฐานขอมูล 

ภาคผนวกที่ 3 รหัสวินิจฉัยโรคอื่น
เพื่อใหคนจากระบบฐานขอมูล

รหัสวินิจฉัยโรคหลัก (ICD10) รหัสวินิจฉัยสาเหตุโรค (ICD10) ความสัมพันธกับการใชยา

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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         4)  RDU Coordinator ระดบัจงัหวดั ใชขอมูลจากระบบของ HPVC หรือระบบขอมูลใน Web 
Application “TaWai for Health” เพือ่จัดการปญหาดานยาและผลติภณัฑสขุภาพเชงิระบบ การแจงเตอืนภยั 
เฝาระวงัในพืน้ทีแ่ละจดัการแหลงกระจายในจงัหวดั หรอืกรณแีหลงผลติ/กระจายอยูตางจงัหวดั ขอความรวมมอื
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ เพื่อจัดการปญหาแหลงกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนตนนํ้า 
 5.3.2 รวบรวมขอมลู วเิคราะหและประมวลผลขอมลูจากการคนหาปญหาความปลอดภัยดานยา
ในโรงพยาบาล เพื่อสะทอนปญหาความเสี่ยงดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย และผลกระทบ
ทางสุขภาพในพื้นที่ บูรณาการการจัดการความเส่ียงรวมกับคณะกรรมการระดับอําเภอ เชน คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) 
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ เปนตน

4.2 การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน 
       (Active Community based surveillance)

1. ที่มาและความสําคัญ
 การเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาในชมุชนยงัไมประสบความสาํเรจ็มากนกั ยงัคงพบปญหาเกีย่วกบั
ยาในชุมชนที่หลากหลาย ตั้งแตการมีรายการยาที่ไมเหมาะสมจําหนายในชุมชน มีการกระจายของผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีการปลอมปนสเตียรอยด มีการโฆษณาหลอกลวงใหหลงใชยาที่ดอยคุณภาพและอาจมีอันตราย 
ปญหาเหลานี้ยังคงดํารงอยูและมีแนวโนมที่รุนแรงขึ้น ทั้งๆ ที่มีการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรับเปน
ประจําอยูแลว แตการเฝาระวงัเชงิรบันีจ้ะทราบวามีปญหาเกดิข้ึนในชมุชนไดกต็อเมือ่เกดิเหตกุารณทีป่ระชาชน
ในชุมชนใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพแลวเกิดความเสียหายหรืออันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียง
ที่อาจจะเกิดขึ้นตอประชาชนในชุมชน จึงควรสรางกลไกการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน 
(Active Community based surveillance) เพือ่ใหมขีอมลูสถานการณความปลอดภัยดานยาและผลติภณัฑ
สุขภาพที่ชัดเจนเฉพาะของแตละพื้นที่ และนําขอมูลของแตละพื้นที่ไปสรางการเรียนรู สรางความตื่นตัว และ
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในชุมชน รวมมือกันแกไขปญหาความปลอดภัยดานยาและมีการใชยา
อยางสมเหตุผลในชุมชนอยางตอเนื่องตอไป

2. เปาหมาย
 2.1 มรีะบบการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาและผลติภัณฑสขุภาพเชิงรกุในชมุชนทีเ่ปนปจจัยเสีย่ง
และสงผลกระทบตอสุขภาพ และมีการสงตอขอมูลการเฝาระวังไปสูกระบวนการจัดการความเสี่ยงในชุมชน
 2.2 เพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

3. วัตถุประสงค
 3.1 เพื่อสรางระบบและกลไกเชิงรุกในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในชุมชน
 3.2 เพ่ือใหเกดิระบบเชือ่มตอการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาในชมุชนและหนวยบริการสงตอไปสู
การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทกุภาคสวนเพือ่การใชยาอยางสมเหตผุล (Community Participations)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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4. นิยาม
 4.1 การเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาเชงิรกุในชมุชน (Active Community based surveillance) 
หมายถงึ การคนหาปญหาเชงิรุกและการสรางระบบเฝาระวังดานยาและผลติภณัฑสขุภาพ เพ่ือนําไปสูการจัดการ
ความเสี่ยงหรือแกไขปญหาใดๆ ที่สงผลกระทบหรือมีแนวโนมทําใหเกิดการบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
ท่ีไมเหมาะสมในชมุชน โดยมเีปาหมายใหเกดิการใชยาและผลติภณัฑสขุภาพอยางสมเหตุผลและลดความเสีย่ง
หรือภัยตอสุขภาพในชุมชน
 4.2 การสรางระบบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง การสรางระบบเพื่อดําเนินการเฝาระวัง
ท่ีประกอบดวยขัน้ตอนตางๆ ตัง้แตการตรวจพบ การระบปุญหา ไปจนถึงขัน้ตอนทีน่าํไปสูการจดัการความเสีย่ง
และภัยจากผลิตภัณฑสุขภาพ
 4.3 Routine case finding หมายถงึ การคนหาโรคและภยัทีเ่กดิจากผลติภณัฑสขุภาพในงานประจาํ 
เชน การตรวจสอบเฝาระวังประจําป การเยี่ยมบาน
 4.4 Active case finding หมายถงึ การคนหาโรคและภยัทีเ่กดิจากผลติภัณฑสขุภาพนอกเหนอืจาก
งานประจํา เชน การแจงเบาะแสเมื่อพบผลิตภัณฑตองสงสัย โครงการพิเศษเพื่อคนหาปญหา

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
 ระบบการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาเชงิรกุในชุมชน (Active Community based surveillance) 
และระบบเชื่อมตอการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 
surveillance) สงตอไปสูการสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล 
(Community Participations)
 5.1 ขั้นเตรียมการ
 RDU Coordinator ระดับอําเภอ ประสานแกนนําในระดับอําเภอ ไดแก เภสัชกรปฐมภูมิ เภสัชกร
คุมครองผูบริโภค เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและภาคีเครือขายชุมชนเฝาระวังในพื้นที่ เชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นักวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครู 
นกัเรยีน เปนตน เพือ่เตรยีมความพรอมใหกับเจาหนาทีแ่ละชมุชนใหเกดิการดาํเนนิการเฝาระวังความปลอดภยั
ดานยาเชงิรกุในชมุชน (Active Community based surveillance) จะทาํใหไดขอมลูสถานการณความปลอดภัย
ดานยาที่ชัดเจนของแตละพื้นที่ ทําใหมีฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับยาและผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงในชุมชน 
ไดแก ขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑสุขภาพ แหลงท่ีมา แหลงกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ขอมูล
ประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบ มาวเิคราะหขอมูลเบือ้งตนและคนืขอมลูดงักลาวใหชมุชน เพือ่ใหเครอืขายในชมุชน
ไดรบัทราบขอมูล เกิดความตระหนกั ความเขาใจวาเปนปญหาทีส่งผลกระทบดานสขุภาพตอประชาชนในชมุชน
และเปนประเดน็ปญหารวมกนั ซึง่จะนําไปสูการจดัการปญหาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน โดยกระบวนการ
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล (Community Participations)
 5.2 การเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาเชงิรกุในชุมชน (Active Community based surveillance)
 เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและภาคีเครือขายชุมชนเฝาระวังในพื้นที่ เชน อสม. 
นกัวทิยาศาสตรการแพทยชมุชน ผูนาํชมุชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ คร ูนกัเรยีน ฯลฯ ดาํเนนิการเฝาระวงั
ความปลอดภยัดานยาเชงิรุกในชมุชน (Active Community based surveillance) คนหาปญหาการบรโิภคยา
และผลิตภัณฑกลุมเสีย่ง เพือ่ใหมีฐานขอมลูท่ีเกีย่วของกบัยาและผลติภณัฑสขุภาพกลุมเสีย่งในชมุชนได 2 รปูแบบ 
ไดแก Routine case findingและ Active case finding
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 5.2.1 การคนหาโรคและภัยทีเ่กิดจากยาและผลติภณัฑสขุภาพจากงานประจาํ (Routine case finding)

 เปนการคนหาโรคและภยัฯ จากงานประจาํทีท่าํอยู เชน การสาํรวจเฝาระวงัยาและผลิตภณัฑสขุภาพ

ในแหลงกระจาย หรือ การเยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เปนตน 

         5.2.1.1 การสํารวจเฝาระวังยาและผลิตภัณฑสุขภาพในแหลงกระจาย

         การเฝาระวังยาและผลิตภัณฑสุขภาพในแหลงกระจาย หมายถึง การตรวจสอบสถานที่ ผลิต 

นําเขา จําหนายหรือใหบริการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ขั้นตอนดําเนินงาน ดังนี้

         1)  ภาคีเครือขายชุมชน สํารวจ รวบรวม และจัดทําขอมูลพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับแหลง

กระจายยาทั้งสถานที่ผลิต นําเขา จําหนายหรือใหบริการดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

เชน สถานที่ขายยา คลินิก สถานพยาบาล รานชํา รถเร ตลาดนัด 

สถานีวิทยุ ฯลฯ ตัวอยางแบบฟอรมทะเบียนสถานประกอบการ/

เครือขาย/ชมรมตางๆ ในพืน้ทีส่ามารถจดัทาํไดตามความเหมาะสม

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปวางแผนการดําเนินงานสํารวจเฝาระวังผลิตภัณฑและบริการสุขภาพในแหลง

กระจายตลอดจนการติดตามเฝาระวังปองกันมิใหเกิดปญหาดานการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพในอนาคตภาคี

เครือขายชุมชน/พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบเฝาระวังยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อสํารวจสภาพ

ปญหาและนาํขอมลูมาวเิคราะหสถานการณ ปญหาดานยาและผลติภณัฑสขุภาพในชมุชน เชน ปญหาการใชยาชดุ 

สเตียรอยด รถเรขายยา ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีโออวดสรรพคุณเกินจริง เปนตน ซึ่งสามารถแบงรูปแบบ

การตรวจสอบเฝาระวังชองทางการกระจายยาสูชุมชนตามแหลงกระจายยาได 2 รูปแบบ ไดแกการตรวจสอบ

เฝาระวังแหลงกระจายยาที่ตั้งอยู ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งและการตรวจสอบเฝาระวังแหลงกระจายยาที่ไมมี

สถานที่ตั้งเปนหลักแหลง ดังภาพที่ 6

         a) การเฝาระวังยาและผลิตภัณฑสุขภาพในแหลงกระจายยาที่มีสถานที่ตั้งเปนหลักแหลง 

มีขั้นตอนการตรวจสอบเฝาระวัง ดังนี้

   - ภาคีเครือขายชุมชน จัดทําแผนการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ

ประจําป 

   - ภาคีเครือขายชุมชนดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการวามีการดําเนินการถูกตอง

ตามกฎหมายหรือไม แบงได 2 กรณี คือ 1) กรณีไมพบการกระทําความผิดใชแบบฟอรม “แบบบันทึก

การตรวจสอบเฝาระวัง” 2) กรณีที่พบการกระทําความผิดใชแบบฟอรม “แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน” 

พรอมบนัทกึขอมลูลงในแอปพลเิคชนั “TAWAI FOR HEALTH” และสงขอมลูใหพนกังานเจาหนาทีดํ่าเนนิการ

ตามกฎหมายตอไป

ภาคผนวกที่ 4 แบบฟอรม

ทะเบียนสถานประกอบการ

ภาคผนวกที่ 5 แบบฟอรมตรวจสอบเฝาระวัง ภาคผนวกที่ 6 แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน

36 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



         b) การเฝาระวังยาและผลิตภัณฑสุขภาพในแหลงกระจายยาที่ไมมีสถานที่ตั้งเปนหลักแหลง 

ไดแก รถเรขายยา/ผลิตภัณฑสุขภาพหรือโฆษณาในพื้นท่ี ขายตรง (Direac sales) มีขั้นตอนการตรวจสอบ

เฝาระวัง ดังนี้

         1.  ภาคีเครือขายชุมชนเฝาระวังรถเรที่ขายหรือโฆษณาในพื้นที่ โดยการสืบหาขาวจากคน

ในชมุชนหรอืสาํรวจตามตลาดนดัเคล่ือนที ่หากตรวจสอบพบใหตดิตามรถเร เพือ่บันทึกหลกัฐาน เชน ภาพถาย

รถเรและรายละเอยีดอืน่ๆ ทีจ่าํเปน โดยการตดิตามตองอยูในระยะทีส่ามารถบนัทกึภาพและเสยีงไดอยางชดัเจน

และครบถวน ไมทําตนเองเปนที่สังเกตและจดจําจุดท่ีรถเรจอดจําหนายสินคาตลอดจนลูกคาที่ซื้อสินคานั้น

และประสานเพื่อสงตอขอมูลดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยเร็ว

         2.  พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการหยุดรถเรเพื่อตรวจสอบหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐาน

ที่เกี่ยวของ เชน การบันทึกเสียงคําโฆษณาที่โออวดเกินจริง หรือภาพหลักฐานแสดงยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่หามจําหนายอยูบนรถหรือบันทึกภาพแสดงการซ้ือขาย เปนตน พิจารณาดําเนินการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ 

เพื่อสงตรวจวิเคราะห 

         3.  พนักงานเจาหนาที่บันทึกขอมูลในแอปพลิเคชัน “TAWAI FOR HEALTH” และฐานขอมูล 

“กรมวิทย with you” 

         4.  ประสานงานและสงตอขอมูลให RDU Coordinator ระดับอําเภอ

ภาคผนวกที่ 7 Draft4_TAWAI FOR HEALTH คืออะไร ภาคผนวกที่ 8 กรมวิทย With You

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ภาพที ่6 แผนผังข้ันตอนการปฏิบตังิานการตรวจสอบเฝาระวงัยาและผลติภณัฑสุขภาพในแหลงกระจายยา

         5.2.1.2 การเยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
         การเยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพเปนการเยี่ยมบานเพื่อคนหาปญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการบริโภคยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สามารถแบงรูปแบบการเยี่ยมบานได 2 ประเภท ไดแก

สำรวจและจัดทำ

ขอมูลพ้ืนฐาน
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         1.  การเยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพโดยเภสัชกร รายละเอียดดังภาพที่ 7
   1.1 การดําเนินการกอนออกเยี่ยมบาน
        1.1.1) เภสชักรปฐมภมูนิาํขอมลูจากการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาในโรงพยาบาล
สถานบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance) และคัดกรองผูปวยเพื่อเยี่ยมบานดานยา
และผลติภณัฑสขุภาพ ตวัอยางเกณฑการคัดกรองไดแก 1) ตามกลุมโรค 2) ตามกลุมผูปวย 3) ตามรายการยา
ที่ใช 4) ตามสภาพปญหาที่พบและจําเปนตองไดรับการเยี่ยมบานโดยเภสัชกร
        1.1.2) ศึกษาขอมูลและเตรียมความพรอมดานขอมูลกอนออกเยี่ยมบาน ขอมูลที่ควร
ศึกษาและรวมรวมกอนออกเยี่ยมบาน ประกอบดวย 1) ขอมูลพื้นฐานผูปวย 2) ขอมูลดานความเจ็บปวย 
3) ขอมลูดานยา 4) ขอมูลดานพฤตกิรรมและการดําเนินชีวติ 5) ขอมลูดานสงัคม เศรษฐศาสตรและการดาํรงชวีติ 
        1.1.3) ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพื่อเขาถึงขอมูลจําเปนเบื้องตนของ
ผูปวยกอนการออกเยีย่มบาน ซึง่สามารถสบืคนจากหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน เวชระเบยีน กลุมงานเภสชักรรม 
กลุมงานเวชกรรมสังคม กลุมงานอนามัยชุมชน กลุมงานเวชศาสตรครอบครัว รวมถึงการสืบคนผานทางระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล (Hospital Information System)
        1.1.4) นําขอมลูจากการศึกษารวบรวมกอนออกเยีย่มบานมาใชในการวางแผนการเยีย่ม
รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณจําเปนสําหรับออกเยี่ยมบาน เชน “แบบบันทึกขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรม
ที่บาน”
   1.2 การดําเนินงานขณะออกเยี่ยมบาน
        1.2.1) สรางความสัมพันธและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ชี้แจงวัตถุประสงคการ
เยี่ยมบานวามาเพ่ือดูแลผูปวยและบุคคลในครอบครัวดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ติดตามผลการใชยาทั้ง
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงปญหาดานยาและปญหาอื่นที่เก่ียวของตอการใชยาที่อาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพของการรักษาดวยยาดังกลาว
        1.2.2) รวบรวมขอมูลยา ผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพร จัดทําประวัติการใชยา 
ผลิตภัณฑเสรมิอาหารและสมุนไพรของผูปวยทุกรายทีเ่ยีย่มบาน โดยขอมลูการใชยาอาจจะไดมาจากเวชระเบยีน 
ใบสงตวั สมัภาษณผูปวย ญาติผูปวยหรอืการสงัเกตยาทีผู่ปวยซือ้มาใชเอง หากสงสยัการลกัลอบใสสเตยีรอยด
ใหตรวจยาที่ตองสงสัยดวยชุดทดสอบเบื้องตน
        1.2.3) จัดการปญหาดานยา เม่ือเภสัชกรปฐมภูมิไดรวบรวมขอมูล และดําเนินการ
ประเมินผูปวยอยางเปนระบบแลว หากพบวาเกิดปญหาดานยา เภสัชกรตองแกไขปญหาตามสภาพปญหา 
ในกรณทีีย่งัไมเกิดปญหา เภสชักรตองวางแผนปองกนัมใิหเกิดปญหาข้ึน ส่ิงสาํคัญของการเยีย่มบานมิใชการแกไข
ปญหาผูปวยเฉพาะรายเทานั้น แตเนนการดําเนินงานเชิงระบบ บุคคล ครอบครัวและชุมชน
   1.3 การดําเนินงานหลังออกเยี่ยมบาน
        1.3.1) ลงบันทึกการเยี่ยมบาน เภสัชกรผูเยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพตองมี
การลงบันทึกขอมูลดานยาและการบริบาลเภสัชกรรมที่ไดดําเนินการไปใน “แบบบันทึกขอมูลการบริบาลทาง
เภสชักรรมทีบ่าน” และบนัทกึผานทางระบบสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล (Hospital Information System)

        1.3.2) การประสานงานและสงตอขอมูลให RDU Coordinator ระดับอําเภอ

ภาคผนวกที่ 9 แบบบันทึกขอมูลการบริบาล

ทางเภสัชกรรมที่บาน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

39แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



ภาพที่ 7  แสดงขั้นตอนการเยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพโดยเภสัชกร

40 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ภาคผนวกที่ 10 แบบบันทึกขอมูลการเยี่ยมบานโดยเครือขาย

 2. การเยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพโดยเจาหนาที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล รวมกับภาคีเครือขาย

     การเยีย่มบานโดยเจาหนาทีส่าธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล รวมกบัภาคีเครอืขาย 

เชน อสม. Caregiver เปนตน ขั้นตอนการดําเนินงานเยี่ยมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รายละเอียด

ดังภาพที่ 8 ประกอบดวย

     2.1 การดําเนินการกอนการเยี่ยมบาน นําขอมูลจากการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุก

ในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based surveillance) มาวางแผนการเย่ียมบานรวมถึงการจัดเตรียม

อุปกรณจําเปนสําหรับออกเยี่ยมบาน เชน แบบบันทึกเยี่ยมบาน แบบบันทึกขอมูล เบอรโทรศัพทผูปวยหรือ

ผูดูแล เครือ่งวดัความดนัแบบพกพา หฟูง เครือ่งวดัระดบันํา้ตาลแบบพกพาพรอมแถบตรวจนํา้ตาล ปรอทวดัไข 

ไฟฉาย ไมกดล้ิน ชดุทาํแผลและเวชภัณฑยาทีส่าํคญัเบือ้งตน ชดุทดสอบสเตยีรอยดในยาแผนโบราณ (test kit) 

ศึกษาวัตถุประสงคในการเยี่ยม ขอมูลของผูปวยและสมาชิกในครอบครัว แผนที่การเดินทางไป และหมายเลข

โทรศพัทของผูปวย นัดหมายเวลาเย่ียมกอนการเย่ียมบานทาํใหสะดวกและประหยดัเวลาในการเยีย่ม และผูปวย

หรือสมาชิกในครอบครัวควรมีหมายเลขโทรศัพทของเจาหนาที่ที่จะไปเยี่ยมบานดวย เพื่อใหมีการติดตอกลับ

หรือขอคําปรึกษาได 

     2.2 การดําเนินงานขณะออกเยี่ยมบาน สรางความสัมพันธและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

โดยผูเยี่ยมบานแนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของการมาเยี่ยมบานวามาเพื่อสํารวจเฝาระวังดานยาและ

ผลติภณัฑ หลังจากไดแนะนาํตวัเองแลว ไมควรขอดยูาหรือสอบถามเรือ่งยาของผูปวยทนัท ีแตควรพดูคยุสราง

ความสัมพนัธจนเกดิความสนทิสนมคุนเคย จึงนาํไปสูการขอดูยาหรอืสอบถามขอมลูยาทีต่องการ เชน รายการ

ยาที่ใชรักษาโรคในปจจุบัน พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑอ่ืนรวมดวยนอกเหนือจากแพทยสั่ง ชื่อยี่หอ/ชื่อการคา

แหลงที่มาของผลิตภัณฑ อาการไมพึงประสงคจากยาและผลิตภัณฑสุขภาพโดยประเมินปญหาเบื้องตนตาม

แบบบันทึกการใชยาของผูปวย (สําหรับเครือขาย) 

     2.3 การดําเนินงานหลังออกเยี่ยมบาน

          2.3.1) บันทึกขอมูลการดูแล ลงในสมุดหรือแฟมประจําครอบครัวซ่ึงจะทําใหทราบถึงขอมูล

ทีเ่กดิขึน้ และการวางแผนการเยีย่มครัง้ตอไปรวมถงึสามารถใหบุคลากรอืน่ทีจ่ะรวมเยีย่มทราบขอมลูทีผ่านมา 

สรุปปญหาทางดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รางกายจิตใจและสังคมแนวทางการเยี่ยมครั้งตอไป 

          2.3.2) ประสานงานและสงตอขอมูล เมื่อเจาหนาที่สาธารณสุข และภาคีเครือขายเยี่ยมบาน 

ประเมินปญหาเบือ้งตนดานยาและผลติภณัฑสขุภาพแลว ขอใหสงตอขอมลูสวนบคุคลของผูปวย ขอมลูยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงขอมูลแหลงกระจายยาใหแกเภสัชกรปฐมภูมิหรือเภสัชกรคุมครองผูบริโภค หรือ 

RDU Coordinator ระดับอําเภอ เพื่อนําไปสูการจัดการปญหายาในชุมชนตอไป

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

41แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



ภาพที่ 8  แผนผังแสดงข้ันตอนการเย่ียมบานดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพโดยเจาหนาที่สาธารณสุขรวมกับ
ภาคีเครือขาย

หลังออกเยี่ยมบาน

ขณะออกเยี่ยมบาน

กอนออกเยี่ยมบาน

ขอมูลจากการเฝาระวังความ

ปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาล 

(Proactive Hospital based 

surveillance)

1. แบบบันทึกเยี่ยมบาน

2. แบบบันทึกขอมูล 

3. เบอรโทรศัพทผูปวย/ผูดูแล

4. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา

5. หูฟง/ปรอทวัดไข/ไฟฉาย/ไมกดลิ้น

6. ชุดทําแผล/เวชภัณฑสําคัญเบื้องตน

7. ชุดทดสอบสเตียรอยดเบื้องตน

จนท.รพ.สต./เภสัชกรปฐมภูมิ/

ภาคีเครือขายชุมชน

วางแผนการเยี่ยมบาน และ

จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปน

ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ

1. วัตถุประสงคในการเยี่ยมบาน

2. ขอมูลผูปวย/สมาชิกในครอบครัว

3. แผนที่การเดินทาง

1. ตรวจสอบพฤติกรรมการใช

ผลิตภัณฑอื่น

2. ระบุชื่อยี่หอ/ชื่อการคา

3. แหลงที่มาของผลิตภัณฑ

4. ตรวจสอบความบกพรองของ

ผลิตภัณฑ

5. ตรวจสอบอาการผิดปกติ หรือ 

อาการไมพึงประสงค หลังจากใช

ผลิตภัณฑ

1.ใชแบบบันทึกการเยี่ยมบาน 

(สําหรับเครือขาย)

2. ทบทวนวิธีการใชยาตามที่ระบุใน

ฉลากยาที่ไดจาก รพ.

3. สอบถามอาการไมพึงประสงค

เบื้องตนจากยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ

4.สอบถามสาเหตุที่ทําใหผูปวยใชยา

ไมถูกตอง

สรางความสัมพันธกับผูปวย

ทบทวนรายการ

ยาที่ใชรักษาโรค

ในปจจุบัน

สอบถามและตรวจสอบ

การใชผลิตภัณฑอื่นรวมดวย

นอกเหนือจากแพทยสั่ง

บันทึกขอมูลในสมุดหรือ

แฟมประจําครอบครัว หรือ

บันทึกในฐานขอมูล IT

-JHCIS       -Thai COC

-HOSxP PCU   - โปรแกรมอื่น ๆ

ประสานสงตอขอมูล

เภสัชกร คบส. จนท.รพ.สต./เครือขาย

ชุมชนเฝาระวังในพื้นที่

คณะกรรมการระดับอําเภอ (พชอ./คปสอ./

คกก.คบส.ระดับอําเภอ)

RDU Coordinator

ระดับอําเภอ

สหสาขาวิชาชีพ

ที่เกี่ยวของ

เภสัชกร ADR

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)42



 5.2.2 การคนหาโรคและความเสี่ยงจากยาและผลิตภัณฑสุขภาพนอกเหนือจากงานประจํา (Active 

case finding) เปนการคนหาโรคและภัยฯ นอกเหนือจากงานประจํา เชน RDU Coordinator ระดับอําเภอ 

แจงขอมูลปญหาการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 

surveillance) หรือ ภาคีเครือขายแจงเบาะแสเม่ือพบผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชยา พบยาหรือผลิตภัณฑ

สุขภาพนาสงสัย พบการโฆษณาจากส่ือตางๆ หลอกลวง/เปนเท็จ หรือการจัดทําโครงการจัดการปญหาโดยมี

เปาหมายเฉพาะ เปนตน หากพื้นท่ีใดดําเนินการ Active case finding จนเปนงานประจําจะเปล่ียนสถานะ

เปน Routine case finding การคนหาโรคและภยัทีเ่กดิจากยาและผลติภณัฑสขุภาพนอกเหนอืจากงานประจํา 

ไดแก

 1.) การแจงขอมูลปญหาการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive 

Hospital based surveillance) จาก RDU Coordinator ระดับอําเภอ

      1.1) RDU Coordinator ระดบัอาํเภอ ประสานและสงตอขอมูลใหเจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตาํบล เภสชักรปฐมภมิู เภสัชกรคุมครองผูบริโภคและเครอืขายชมุชนเฝาระวงัในพ้ืนที ่เพือ่ใหดาํเนนิการ

คนหาปญหาโดยการเฝาระวงัความปลอดภัยดานยาเชิงรกุในชมุชน (Active Community based surveillance) 

ในประเด็นปญหาท่ีพบจากการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital 

based surveillance) 

      1.2) เจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล เภสชักรปฐมภูม ิเภสัชกรคุมครองผูบริโภคและ

เครือขายชุมชนเฝาระวังในพื้นที่ สืบคนและจัดทําฐานขอมูลปญหาการบริโภคยาและผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง

ในชุมชน เชน ขอมูลรายละเอียดของยาและผลิตภัณฑสุขภาพ แหลงที่มา/แหลงกระจายยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ ขอมูลประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 

      1.3) ประสานและสงตอขอมูลใหแก RDU Coordinator ระดับอําเภอ 

 2.) การแจงเบาะแสเมือ่พบผูท่ีไดรบัผลกระทบทางดานสุขภาพจากการใชยาหรอืผลิตภณัฑสุขภาพ

หรือพบผลิตภัณฑสุขภาพตองสงสัย

      การทีป่ระชาชนสามารถรองเรยีน/แจงเบาะแส เมือ่ประสบปญหาหรือพบเหน็การกระทําทีไ่มถกูตอง

เกีย่วกบัผลติภณัฑและบรกิารสขุภาพจะทาํใหหนวยงานสาธารณสขุสามารถคนหาโรคและภัยทีเ่กดิจากผลติภณัฑ

และบริการสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนได ดังนั้นหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับไมวาจะเปนโรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพตาํบล โรงพยาบาลชมุชน สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ สาํนกังานสาธารณสขุจังหวดัตางมบีทบาทในการ

ใหบรกิารดานสุขภาพแกประชาชน และแกไขขอรองเรยีนจากการถกูละเมดิสทิธขิองผูบรโิภค โดยทกุหนวยงาน

ตองมกีารจดัระบบการจดัการเร่ืองรองเรยีน เพือ่ใหการบรหิารจดัการเรือ่งรองเรยีนเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 

ควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนที่ชัดเจน มีชองทางการรับเร่ืองรองเรียน มีระบบการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการวางแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีในการแกไขปญหา ขอรองเรียน รวมถึง

มกีารสรางเครือขายผูบรโิภคใหมสีวนรวมในการดาํเนนิการจดัการเรือ่งรองเรยีน ตลอดจนถงึระบบการรายงานผล

การดาํเนนิงานใหผูรองเรยีนหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของไดรบัทราบ โดยประเดน็ทีห่นวยงานสามารถรบัรองเรยีน

เมื่อผูบริโภคประสบปญหาเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ เชน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

43แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



      - ไดรับอันตรายจากการบริโภค หรือใชผลิตภัณฑสุขภาพ 

      - พบความบกพรองของผลิตภัณฑที่เห็นไดชัดเจน เชน เสื่อมคุณภาพกอนหมดอายุ ไมมีฉลาก

ภาษาไทยหรือแสดงฉลากไมครบถวน เปนตน

      - พบโฆษณาโออวด หลอกลวงหรือทําใหเขาใจผิด ไมวาจะเปนโฆษณาโดยวิธีใด

      - พบการผลติ นาํเขาหรอืขายยา วตัถอุอกฤทธิต์อจติและประสาทหรอืยาเสพตดิโดยไมไดรบัอนญุาต

      - พบการผลิต นําเขา หรือขาย ผลิตภัณฑสุขภาพปลอม ผิดมาตรฐาน หรือไมปลอดภัยในการใช

ขั้นตอนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้

      2.1) เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลรบัเรือ่งจากประชาชนและหนวยงานระดบัตาํบล

และพิจารณาวาเปนเรื่องที่เขาเงื่อนไขในการรับเรื่องรองเรียนดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ที่อยูในความ

รับผดิชอบของหนวยงานหรอืไม หากอยูในความรับผดิชอบของหนวยงาน ดาํเนินการรบัและตดิตามตรวจสอบ

ขอรองเรียนชองทางตางๆ ดังนี้ (1) โทรศัพท (2) รองเรียนกับเจาหนาที่ ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/จุดรับ

ขอรองเรียนของหนวยงานโดยตรง (3) หนังสือ/จดหมาย (4) เว็บบอรด / E-mail ของศูนยรับเรื่องรองเรียน 

(5) อืน่ๆ เชน กลองรับขอรองเรียน/กลองแสดงความคดิเห็น ฯลฯ โดยบนัทกึขอมลูในระบบงานรบัเรือ่งรองเรยีน

ตามแบบฟอรม “แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน”

      2.2) เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลรวบรวมขอมลูหลกัฐานทีเ่ก่ียวกบัประเดน็ทีร่องเรยีน

      2.3) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดําเนินการตักเตือน หรือใหคําแนะนํา 

      2.4) เจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลพิจารณาศกัยภาพ และกําลงัคน ในการดาํเนนิการ

ตรวจสอบเรือ่งรองเรียน หากเปนเรือ่งทียุ่งยากหรอืขนาดปญหามคีวามรนุแรง ยากเกนิกาํลงัของเจาหนาทีต่าํบล 

ใหพจิารณาสงเรือ่งใหหนวยงานระดบัอาํเภอหรอืสาํนกังานสาธารณสขุจังหวดัดาํเนนิการแกไขหรอืจัดการปญหา

ขอรองเรียน 

      2.5) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล วิเคราะหขอมูลรองเรียน ควรวิเคราะหเปน

รายเดือนเพื่อจัดลําดับตามจํานวนการรองเรียนของแตละเดือนวามีการรองเรียนในประเด็นใดบาง ประสาน

และสงตอขอมูลให RDU Coordinator ระดับอําเภอ เพื่อนําขอมูลไปจัดการปญหายาและผลิตภัณฑสุขภาพ

ในชุมชนเชิงระบบตอไป

 3.) การเฝาระวังโฆษณาจากสื่อตางๆ

      การแขงขันดานการโฆษณาก็เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องโดยพบเห็นการโฆษณาทั้งในสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน หรือแมแตบนฉลากผลิตภัณฑเอง หากผูบริโภคหลงเชื่อโฆษณาที่โออวดเกินจริง อาจเปนอันตราย

จนถงึเสียชวีติได ดังนัน้เจาหนาทีส่าธารณสขุและภาคีเครือขายในชมุชน จาํเปนตองมบีทบาทในการตรวจสอบ

เฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพอยางเขมงวด มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

ภาคผนวกที่ 6 แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

44 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



      1) เจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลและภาคีเครอืขายชมุชนเฝาระวงัในพืน้ทีด่าํเนินการ

เฝาระวงั/ตรวจสอบ/รบัเรือ่งรองเรียน การโฆษณาผลติภณัฑสขุภาพทางสือ่วิทยกุระจายเสยีง เครือ่งขยายเสยีง 

เคเบิล้ทวี ีหรอืทางสือ่สิง่พมิพยกเวนการโฆษณาทางสือ่โทรทศัน และสือ่อนิเทอรเนต็ โดยดาํเนินการตามหนงัสอื 

คูมือ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เชน คูมือโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ คูมือการตรวจสอบเฝาระวัง

โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ เปนตน โดยใชแบบบันทึกการเฝาระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพทางวิทยุและ

แบบบนัทกึการเฝาระวังการโฆษณาผลติภณัฑสขุภาพทางสือ่อืน่ในพืน้ที ่โดยขัน้ตอนดาํเนนิการเฝาระวงัโฆษณา 

ดังภาพที่ 9

      2) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนําขอมูลที่ไดจากดําเนินการเฝาระวัง/ตรวจสอบ/

รับเรื่องรองเรียน การโฆษณายาหรือผลิตภัณฑสุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง เคเบิ้ลทีวี 

หรอืทางสือ่สิง่พมิพ ยกเวนการโฆษณาทางส่ือโทรทศัน สือ่อนิเทอรเนต็ เพ่ือสงตอขอมลูใหสาํนกังานสาธารณสขุ

จังหวัดดําเนินการทางกฎหมายตอไป 

      3) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประสานและสงตอขอมูลให RDU Coordinator 

ระดับอําเภอ เพื่อนําขอมูลไปจัดการปญหายาและผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนเชิงระบบตอไป

ภาพที่ 9  ขั้นตอนดําเนินการเฝาระวังโฆษณา

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

45แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



 4.) โครงการจัดการปญหาโดยมีเปาหมายเฉพาะ เชน

      4.1) การคัดกรองและสงตอผูปวยที่เกิดจากผลิตภัณฑสุขภาพ 

      การคนหา คัดกรองผูปวยไดรับสเตียรอยดจะทําใหหนวยงานสาธารณสุขมีขอมูลโรคและภัย

ท่ีเกิดจากยาหรอืผลติภณัฑสขุภาพปนเปอนสเตยีรอยด เชน หนาอมู โหนกทีต่นคอ รอยแตกทีท่อง/ตนขาดานใน 

บวม ไตวาย เปนตน นําไปสูการสงตอผูปวยเพื่อใหไดรับการรักษาที่ถูกตอง และทําใหทราบวาเกิดจากการ

รบัประทานผลติภณัฑอนัตรายใด เชน ยาหมอทหาร/หมอเถือ่น กนิยาจากรถเรขายยานํา้สมนุไพร จากการใชยา

ลูกกลอน ยาชุด/ฉีดยาแกปวด ยาที่ซื้อขายผานชองทางออนไลน เปนตน ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชน

ในการนําขอมูลผลิตภัณฑไปตรวจสอบเฝาระวังและจัดการปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนตอไป 

ระบบการคนหา  คดักรอง สงตอ การวนิจิฉยัและการรกัษาผูปวยไดรบัสเตยีรอยดโดยทมีสหวชิาชพีการคนหา 

คัดกรองมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้

      1) จัดอบรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการคัดกรองและสงตอผูปวยท่ีเกิดจากยาหรือผลิตภัณฑ

สุขภาพ ขั้นตอนในการเก็บขอมูลแกอาสามัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สหวิชาชีพในโรงพยาบาล เปนตน

      2) อสม. ในแตละหมูบานเยีย่มบานคดักรองผูปวยโดยใชแบบประเมนิผูปวยการจดัการสเตยีรอยด

โดยเครอืขายชมุชน เพือ่คนหาผูปวยทีมี่ประวตักิารไดรบัสเตียรอยดในชุมชน ถาพบอาการขางเคยีงหรอือาการ

ติดสเตียรอยด แนะนําใหไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือโรงพยาบาลแมขาย

      3) อสม.หรอืเจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลตรวจสอบฉลากยาและผลติภณัฑสุขภาพ

ดวยชุดทดสอบเบื้องตน (Test Kit) 

      4) เจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลทาํการตรวจประเมนิเพิม่เติมและสงตวัคนไขพรอม

แบบสงตอผูปวย และประสาน RDU Coordinator ระดับอําเภอเพื่อสงตัวผูปวยไปยังโรงพยาบาลแมขาย

ใหไดรับการวินิจฉัยและรักษาตามขั้นตอนตอไป

      4.2) โครงการสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชน

      โครงการสงเสรมิการใชยาปลอดภยัในชมุชน เปนการเฝาระวงัปญหาดานยาและผลติภณัฑสขุภาพ

เชิงรุก จะทําใหบุคลากรทางการแพทยรวมถึงภาคีเครือขายในชุมชนทราบวา ประชาชนในชุมชนบริโภคยา

หรอืผลติภัณฑสขุภาพทีไ่มปลอดภยัชนดิใดบาง ในชมุชนมแีหลงกระจายผลิตภณัฑสขุภาพทีไ่มปลอดภยัทีใ่ดบาง 

กลุมประชาชนเปนกลุมเสีย่งทีต่องเฝาระวงัเพ่ือคัดกรองผูปวยหรือคนหาผูใชสเตียรอยดไมเหมาะสม ก็จะสามารถ

ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ไดทันเวลารายละเอียดตามภาคผนวกที่ 12

ภาคผนวกที่ 11 แบบประเมินผูปวยการจัดการสเตียรอยด

โดยเครือขายชุมชน + แบบสงตอผูปวย

ภาคผนวกที่ 12 คูมือการเก็บขอมูลโครงการ

สงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชน 2562

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

46 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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ภาพท่ี 10 ความเชือ่มโยงระบบการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาเชิงรกุในชมุชน (Active Community based 
surveillance) และระบบเชื่อมตอการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในสถานบริการสุขภาพ (Proactive 
Hospital based surveillance) สงตอไปสูการสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการใชยา
อยางสมเหตุผล (Community Participations)

-JHCIS
-Thai COC
-HOSxP PCU
-โปรแกรมอื่น ๆ

รพ.แมขาย Proactive Hospital based surveillance

    Routine case finding
(การคนหาโรคและภัยที่เกิดจาก

ผลิตภัณฑสุขภาพในงานประจำ)

1. สำรวจเฝาระวังผลิตภัณฑ

    สุขภาพในแหลงกระจาย

2. เยี่ยมบานดานยาและ

    ผลิตภัณฑสุขภาพ

     Active case finding
(การคนหาโรคและภัยท่ีเกิดจากผลิตภัณฑสุขภาพนอกเหนือจากงานประจำ)

1. ขอมูลจากปญหาจาก Proactive hospital based Surveillance

2. เครือขายแจงเบาะแสเมื่อพบผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชยาพบยาและ

    บริการสุขภาพตองสงสัย

3. เฝาระวังการโฆษณาจากสื่อตางๆ

4. โครงการจัดการปญหาโดยมีเปาหมายเฉพาะ
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 5.3 การนําขอมูลการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community 

based surveillance) ไปสูการจัดการความเสี่ยง

       5.3.1 RDU Coordinator ระดับอําเภอนําขอมูล Routine case finding และ Active case 

finding ประสานสงตอไปยังหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานที่เก่ียวของเพื่อใหเกิดการจัดการความเสี่ยง ไดแก

    1.) ประสานทมีสหวชิาชพีในโรงพยาบาลแมขายเพือ่รบัรักษาและดแูลผูปวยหรือผูทีไ่ดรับ

ผลกระทบจากการบรโิภคยาทีค่นพบจากการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาเชงิรกุในชุมชน (Active Community 

based surveillance) เขาสูการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 

surveillance)

    2.) ประสานเจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตาํบลและเครือขายชมุชนเฝาระวงัในพืน้ที ่

เพือ่ใหสรางกระบวนการมสีวนรวมจากทกุภาคสวนเพ่ือการใชยาอยางสมเหตผุล (Community Participations) 

จัดการปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยชุมชนเอง

    3.) ประสานเภสัชกรปฐมภูมิและทีมการดูแลตอเนื่อง (continuity of care : COC) 

เพื่อใหดําเนินการเยี่ยมบาน ติดตามผลการรักษา สํารวจคนหาปญหาความรูและพฤติกรรมของผูปวยและ

ครอบครวั การกระจายยากลุมเส่ียงในครอบครัวและชมุชน ตลอดจนการแกไขปญหาผูปวยเฉพาะราย การพฒันา

ศักยภาพผูปวยและครอบครัว เปนตน 

    4.) ประสานเภสชักรคุมครองผูบรโิภค/สาธารณสขุอําเภอ เพือ่ใหดาํเนนิการจัดการปญหา

ดานผลติภณัฑและแหลงกระจายยา โดยการตรวจสอบตรวจสอบสถานทีผ่ลิต จําหนาย หรือแหลงกระจายอืน่ๆ 

เชน รถเร สถานีวิทยุ คลินิกเถื่อน เปนตน  

    5.) ประสาน RDU Coordinator ระดับจังหวัด เพื่อจัดการปญหาดานยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพเชิงระบบ การแจงเตือนภัย เฝาระวังในพื้นที่และจัดการแหลงกระจายในจังหวัด หรือขอความรวมมือ

สาํนักงานสาธารณสขุจังหวดัอืน่ กรณแีหลงผลิต/กระจายอยูตางจังหวดัเพือ่จัดการเชงิระบบถงึแหลงกระจายยา

ที่เปนตนนํ้า กรณีตองการใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ดําเนินคดีใหสงเรื่องเปนหนังสือราชการ 

       5.3.2 RDU Coordinator ระดับอําเภอรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากการ

คนหาปญหาความปลอดภัยดานยาในหนวยบริการ เพือ่สะทอนปญหาความเส่ียงดานยาและผลติภณัฑสุขภาพ

ที่ไมปลอดภัยและผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่ บูรณาการการจัดการความเสี่ยงในบริบทการทํางานรวมกับ

คณะกรรมการระดับอําเภอ เชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) คณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ เปนตน

ภาคผนวกที่ 13 หนังสือราชการขอความอนุเคราะห

ในการตรวจสอบขอเท็จจริงไปยังสสจ.อื่น
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4.3 การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล 
       (Community Participation)

1. ที่มาและความสําคัญ

 การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชนที่ผานมา พบวา ไมสามารถดําเนินการ

ไดดวยองคกรเดียว ตองอาศัยความรวมมือจากภาคีเครือขายหลายภาคสวนที่จะเสริมกันตามบทบาทหนาที่ 

โดยมุงการพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชนใหมีความรู เขาใจและรูเทาทนั สรางภมูคิุมกนัสําหรบัคุมครองตนเอง

และคนในครอบครัวเปนอันดับแรก และความคาดหวังในระดับตอไปคือคนในชุมชนรวมมือกับภาคีเครือขาย

สรางเครอืขายทีม่พีลงัเขมแขง็ สามารถสรางกลไกในการเฝาระวงั รวมกนัตรวจสอบ กาํหนดมาตรการทางสงัคม 

ประเมินติดตามการปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อลด ขจัด และปองกันปญหา

ที่เกิดจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมสมเหตุผลโดยชุมชนเปนศูนยกลาง

 การสรางการมสีวนรวมของชมุชนในการจดัการปญหาการใชยาไมสมเหตผุลในชมุชน ในระยะเริม่ตน

บคุคลสาํคัญ (Key Person) คือ เจาหนาทีส่าธารณสขุ และผูนําระดับทองถ่ิน รวมทัง้ภาคีเครือขายจากหนวยงาน

ภาครฐัทุกภาคสวนชวยขับเคลือ่นงาน โดยการเปนผูใหขอมลูความรู ใหคาํแนะนาํ กระตุนคนในชมุชนใหเขาใจ

ประเด็นหัวใจสําคัญของการใชยาอยางสมเหตุผล มีการคืนขอมูลสถานการณปญหาดานตางๆ ผลกระทบ

การเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงถึงขั้นพิการ ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได หรือเสียชีวิต ปญหาเหลานี้

นําไปสูปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง อยางไรก็ตามการแกไขปญหาที่แทจริงในระยะยาวและยั่งยืน 

คอืคนในชมุชนตองรวมมอืกนัตัง้แตการพฒันาองคความรู ใหรูเทาทนั ใชยาถกูตองตามคาํแนะนาํของบุคลากร

ทางการแพทย เฝาระวงั ตรวจสอบ ปองกนั จดัการปญหาการจาํหนายยาและผลิตภัณฑสขุภาพทีไ่มเหมาะสม

ในชมุชน รวมตวักนัเปนเครอืขายทีเ่ขมแขง็ รวมกนัสรางกลไกของชมุชน ใชมาตรการทางสงัคมในการเฝาระวงั

และจัดการปญหาความเสี่ยงดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน จึงจะนําไปสูการแกไขปญหาของชุมชน

ไดอยางแทจริงและยั่งยืน นอกจากนี้ การนําประเด็นปญหาและผลกระทบของการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน 

เขาสูเวทีตางๆ หรือมีการรายงานเขาสูฐานขอมูลท้ังในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาคและ

ระดบัประเทศ เพือ่ใหผูบรหิารทกุระดบัไดรบัรูถงึสถานการณปญหาจะทําใหสามารถเชือ่มตอการจดัการปญหา

เชิงระบบ ชวยสนับสนุนใหชุมชนสามารถดําเนินการจัดการปญหาไดงายยิ่งขึ้น สูชุมชนสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลในชุมชนโดยเครือขายชุมชน

2. เปาหมาย

 2.1 เพือ่ใหเกดิเครอืขายทีส่ามารถเฝาระวงัและจดัการปญหาการใชยาไมสมเหตผุล โดยการมสีวนรวม

ของชุมชน 

 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหสามารถจัดการปญหาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชนไดอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค

 เพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังและจัดการปญหาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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4. นิยาม

 กระบวนการมสีวนรวมของชมุชน หมายถงึ กระบวนการทีห่นวยงานราชการเปดโอกาสใหประชาชน

มสีวนรวมมากขึน้ หรอืทีเ่รียกวา “การบรหิารราชการแบบมีสวนรวม” ซึง่นยิามในทีน่ีจ้ะหมายถงึ การมสีวนรวม

ของชุมชนในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน กลาวคือ การเปดโอกาสใหประชาชน รวมถึงผูที่

เกีย่วของทกุภาคสวนของสงัคมไดเขามามสีวนรวมในการ รบัรูเขามลูขาวสาร ตรวจสอบเฝาระวงั จัดการปญหา

ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ โดยการมีสวนรวมของชุมชน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  

 ระดับที่ 1 รับรูขอมูลขาวสาร (Inform) เปนการมีสวนรวมของภาคประชาชนซึ่งเปนกาวแรกของ

การที่หนวยงานราชการไดเปดโอกาสใหประชาชนและหนวยงานภาคสวนตางๆ เขาสูกระบวนการมีสวนรวม

ตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสารดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ผลกระทบ แนวทางการเฝาระวังและจัดการปญหา

การใชยาไมสมเหตผุลในชมุชน แนวทางการพัฒนาศกัยภาพของประชาชนใหมคีวามรู รูเทาทนัเกดิการคุมครอง

ตนเองในการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองและปลอดภัย วิธีการใหขอมูลขาวสารสามารถ ใชชองทาง

ตางๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การอบรม-ประชุม การจัดนิทรรศการ การติดประกาศ จดหมายขาว การจัดงาน

แถลงขาว หรือการใหขอมูลผานการเผยแพรทางสื่อวิทยุ โทรทัศน เว็บไซต สื่อออนไลนตางๆ เปนตน 

 ระดับท่ี 2 รับฟงความคิดเห็น (Consult) เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการให

ขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวของกับยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ดวยวิธีตางๆ เชน การรับฟง

ความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต เพื่อนํามา

ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน

 ระดับที่ 3 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (Involve) ในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะ

ทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูล ความคิดเห็น และความตองการของ

ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล เชน การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบาย ประชาพิจารณ การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหา

ระบบยาในชุมชน การจัดตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนประชาชนเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบายการใชยาอยาง

สมเหตุสมผลในชุมชน   

 ระดับท่ี 4 สรางรวมมือ (Collaborate) เปนการใหกลุมประชาชน แกนนําภาคประชาชน หรือ

หนวยงานจากภายนอกกระทรวงสาธารณสุขมสีวนรวม โดยเขามาดาํเนนิการดานสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล

ในทกุข้ันตอนของการตดัสนิใจ และมีการดาํเนนิกจิกรรรวมกันอยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ รวมคิดรวมกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน จนถึงการประเมินผล และรวมวางแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง   

 ระดับที่ 5 เสริมอํานาจ (Empower) เปนระดับการมีสวนรวมที่สูงสุด ที่ใหประชาชนหรือแกนนํา

ชุมชนเปนผูตัดสินใจและดําเนินการเปนหลัก เชน การประชาคมเพื่อลงประชามติ การสรางกฎระเบียบกติกา

ของชุมชนในการควบคุมจําหนายยาและผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสมในชุมชน การติดตามกํากับการปฏิบัติตาม

กฎกตกิาชมุชน การตรวจสอบเฝาระวงัและจัดการปญหาดานยาและผลติภณัฑสขุภาพโดยชมุชน โดยมภีาคสวน

ที่เกี่ยวของเปนเพียงที่ปรึกษา คอยเสริมในสวนที่ขาด หรือเสริมความรู ขอมูลขาวสารใหม

50 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



5. ขั้นตอนการการทํางาน สรางการมีสวนรวมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

5.6.1) การสรางเครือขายครอบคลุมทุกระดับ 

5.6.2) ใชขอมูลและความรูในการขับเคลื่อนงาน

5.6.3) ระบบการประเมินผลจากหนวยงานระดับ

เหนือขึ้นไป                                              

5 6.4) การพัฒนาศักยภาพผูนํา ใหแกนนําคอย

ติดตาม กระตุน และสงเสริมการพัฒนางานแบบ 

“เกาะติด”

5.6.5) การสรางจิตสํานึก ศักด์ิศรี จิตสาธารณะแก

ผูประกอบการ

5.6.6) การสรางการเรียนรูแกเครือขายอยางตอเนื่อง

และเหมาะสมกับแตละกลุม

5.6.7) แลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายงาน ขยายเครือขาย 

รวมวางแผนแกไขปญหาของชุมชนโดยเครือขาย

ชุมชน 

5.6.8) พ้ืนท่ีศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู ศูนย

เรียนรูระดับชุมชนเพ่ือคุมครองตนเองและชุมชน

5.6.9) การมีบทบาทสะทอนปญหา และรวมจัดทํา

ขอเสนอเชิงนโยบายบายในการแกไขปญหาเชิงระบบ

    ระดับตนนํ้า (สวนกลาง)

    ระดับกลางนํ้า (สสจ.เขตสุภาพ, private sector)

    ระดับปลายนํ้า (ระดับชุมชน)

5.5.1) ความรูและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย

5.5.2) กลไกการจัดการปญหาเชิงประเด็นพ้ืนท่ี

- กลุม ชมรม เครือขายในชุมชน 

- กติกาชุมชน / ธรรมนูญชุมชน 

- ผลการตักเตือนเตือน/การใชกฎหมาย (ถามี)

5.5.3) แหลงจําหนายยา/สถานประกอบการใน

ชุมชน 

- ประเมินผลการจําหนายยา

กําหนด……..คร้ัง/เดือน/ป 

- ติดตามการปฏิบัติตามขอตกลง  

5.5.4) แหลงจําหนายยานอกชุมชน

-การเฝาระวังรถเร/ขายตรง ออนไลน

5.5.5) ประสิทธิภาพการสงตอขอมูลความเส่ียงตอ

เจาหนาที่ รพ.สต. /รพช.

5.5.6) ผลการผลักดันเขาสูนโยบายระดับอําเภอ 

เชน กลไก พชอ. หรือระดับเหนือขึ้นไป  

5.5.7) สรุป ผลการถอดบทเรียน

5.4.1) กําหนดเปาหมาย แนวทางและบทบาทการ

ทํางานรวมกัน 

5.4.2) สรางองคความรู และพัฒนาศักยภาพเครือขาย

ในชุมชน โดยคืนขอมูลสถานการณปญหาสูชุมชน และ

พัฒนาองคความรูและทักษะเก่ียวกับการใชยาในชุมชน

แกทีมแกนนําในชุมชน

5.4.3) แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน ต้ังแตการวิเคราะหปญหา กลยุทธ 

แนวทางการแกปญหา เปาหมาย แผนงานโครงการ 

และจัดตั้งศูนยขอมูลและรับเรื่องรองเรียนฯ รวมถึงการ

จัดตั้งเครือขายระดับตําบล

5.4.4) กําหนดขอตกลงรวมของชุมชน ดําเนินการ

ตามแผนงานและติดตามประเมินผล

- การสรางกติกาชุมชน/ธรรมนูญชุมชน/มาตรการทาง

สังคม 

- ออกเยี่ยมบานสํารวจการใชยาของผูปวยกลุมเสี่ยง/ 

เกิด APR

- ออกตรวจรานชํา โดยผูนําชุมชน/รพ.สต.เปนจุดรวม

การประสานงาน

- ออกตรวจสอบขอรองเรียนดานยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ 

- กําหนดติดตามประเมินผลโดยทีมแกนนําอยาง

สมํ่าเสมอ 

- สรุปผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู/ถอดบทเรียน

การดําเนินงาน 

5.2.1  มีแกนนำเครือขายทุกระดับ เพื่อเปนทีมทำงานในชุมชน 

5.2.2  วิเคราะหและกำหนดบทบาทเพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย/

         ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ

Proactive Hospital based Surveillance และ Active Community based Surveillance

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

51แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



 5.1.1 ความสาํคัญของปญหา: นโยบาย, KPI, ผลกระทบชมุชน, ความเรงดวนในการแกไขปญหา

        การสรางเครือขายและการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตผุลในชมุชน เร่ิมจากการใหชมุชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของรบัรูสถานการณปญหา และผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม ไมปลอดภัย อันสงผลกระทบตอคนในชุมชนทั้งที่

ปรากฏเชิงประจักอยางชัดเจน ณ ปจจุบัน หรือเปนภัยแฝงที่รอแสดงอาการในอนาคต จะทําใหทุกภาคสวน

เห็นความสําคัญ และเห็นภาพเชื่อมโยงวา ถึงแมในสถานพยาบาลจะมีการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

อยางเปนระบบ แตในความเปนจริงประชาชนยังสามารถเขาถึงยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากหลายชองทาง 

เชน สถานพยาบาลเอกชน รานยา รานชาํ ศนูยจาํหนายผลติภณัฑสขุภาพ สถานวีทิยชุมุชน การเรจาํหนายยา

ในชมุชน การขายผานทางสือ่ออนไลน เปนตน บางชองทางมคีวามเสีย่งจากการไดรบัยาหรอืผลติภณัฑสขุภาพ

ท่ีไมปลอดภยั เชน ยาไมมทีะเบยีน ยาชดุ ยาลกูกลอนทีผ่สมยาสเตยีรอยด ยาหมดอาย ุฯลฯ รวมถงึประชาชน

อาจจะไมไดรับทราบขอมูลการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองหรือขอหามขอระวังตางๆ จนมีตัวอยาง

กรณีเกิดอันตรายตอผูใชนั้น เชน การแพยาซ้ํา การแพยาที่รุนแรง ไดแก อาการช็อก หมดสติ เลือดออก

ทางเดินอาหารอยางรุนแรง ไตวาย เลือดออกตามรางกายอันเนื่องจากเกิด Drug-Drug interaction หรือ 

Drug-Food interaction ซ่ึงพบบอยในยาตานการแขง็ตวัของเลอืด เชน warfarin บางรายสงผลใหพกิารหรอื

เสียชีวิต ดังนั้นเมื่อประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจและตระหนักในปญหานี้ จะนํามา

ซึง่การสรงมาตรการทางสงัคมหรอืแนวทางอืน่ๆ ของชมุชนมาใชรวมกบัมาตรการทางกฎหมายทีค่วบคมุดานยา

และผลติภณัฑสขุภาพ ในการปกปองคุมครองคนในชมุชน นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมตอนโยบาย พรอมมาตรการ 

ระดบัอําเภอ จังหวดั หรือระดบัชาต ิในการสรางความตระหนกัรู สรางความเขมแขง็ภาคประชาชนดานสขุภาพ 

โดยมุงใหคนในชุมชนมีความรู รูเทาทัน สามารถปกปองคุมครองตนเอง ครอบครัวและชุมชน เชน นโยบาย

แหงชาตดิานยา (การสรางความเขมแขง็ภาคประชาชนดานการใชยาอยางสมเหตผุล) ศนูยแจงกรมวทิยาศาสตร

การแพทย (Single Window เตอืนภัย) โครงการสงเสรมิการใชยาปลอดภยัในชมุชน สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา สมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2562 เรื่อง การจัดการเชิงระบบสูประเทศใชยาอยางสมเหตุผล 

โดยชุมชนเปนศูนยกลาง

     5.1 การสํารวจและรวบรวมสถานการณและปญหา

5.1.1 ความสําคัญของปญหา : นโยบาย, KPI, ความเรงดวน, ผลกระทบชุมชน
5.1.2 แหลงขอมูล/ปญหา : Proactive Hospital based Surveillance และ 
Active Community based Surveillance 
5.1.3 ผลกระทบ : สุขภาพ, สังคม, เศรษฐกิจ,สิ่งแวดลอม 
5.1.4 เรียนรูชุมชน : คนหาความสัมพันธของปญหากับชุมชน

52 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 5.1.2 แหลงขอมลู/ปญหา : Proactive Hospital based Surveillance และ Active Community 

based Surveillance 

 กระบวนการไดมาของขอมูลไดจากหลายแหลงและหลายชองทาง ดังนี้

        5.1.2.1 ขอมูลจากการสํารวจ และเฝาระวังดานยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม

ในระดบัชมุชน หรือ Active Community based Surveillance โดยอาจเปนทมีเฉพาะระดบัชุมชน หรอื

เปนทีมผสมระดับชุมชนนําโดยแกนนําชุมชนรวมกับเครือขายระดับอําเภอ ในการลงสํารวจขอมูลยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน ซึ่งฐานขอมูลในชุมชนควรครอบคลุมดังนี้ 

        o ขอมูลจากการสํารวจแหลงกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เชน รถเร รานขายของชํา 

ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ รถสงสินคา

        o รายละเอียดของผลิตภัณฑที่พบ แหลงที่มา วิธีการใช ความถี่ ระยะเวลาที่ใช

        o ขอมูลผูปวยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือจาก

การเยี่ยมบาน โดยใชหลักเวชศาสตรชุมชนในการเก็บขอมูลยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีผูปวยใช ขอมูลอาการ

ไมพึงประสงค เปนตน

        o ขอมูลจากการสํารวจเชิงรุก เชน สํารวจยาในครัวเรือน สํารวจการใชยาท่ีเส่ียงผสมยา

สเตียรอยด สํารวจอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ    

        o ขอมูลจากการรับเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากผูปวยโดยตรง ขอรองเรียนผานศูนยรับเร่ือง

รองเรียน การแจงทางสื่อออนไลน เชน ไลน เฟสบุค เปนตน

        o ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบการ / ผูนําชุมชน / ประชาชน

กลุมตางๆ / หนวยงานภาคสวนตางๆ

        o ขอมูลจากการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัยเพื่อนํามาตรวจสอบสวนประกอบ

ในผลิตภัณฑท่ีอาจจะกอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภค

        o สรุปผลการดําเนินงานประจําปดานงานเภสัชกรรม คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 

        o การศึกษาบริบทพ้ืนฐานชุมชน ประวัติศาสตรชุมชน มุมมองชุมชนตอสุขภาพของชุมชน

และคัดเลือก วิเคราะห ประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับประเด็นยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

        5.1.2.2 ขอมูลจากฐานขอมลูของสถานบรกิารสขุภาพ หรอื Proactive Hospital based 

Surveillance

        มีการบันทึกการตรวจรักษาของผูรับบริการในฐานขอมูล จึงเปนอีกแหลงหนึ่งที่จะสามารถ

ประมวลผลและเลือกขอมูลมาใชได

        o มี trigger tools ในการเก็บขอมูลผลกระทบจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากผูปวย

ที่มารับบริการ ทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยที่รับบริการคลินิกโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล

        o ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในฐานขอมูลของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลที่ผานการประเมินจากเภสัชกรเรียบรอยแลว

กองบริหารการสาธารณสุข
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        5.1.2.3 การจัดกลุมขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน

        หลังจากไดขอมูลมาแลว นํามารวบรวมและจัดเปนหมวดหมู เพื่อนําไปใชประโยชนดานตางๆ 

ขอมลูหนึง่อาจจะสามารถวเิคราะหไดหลายแบบ ขึน้กบัความตองการในการใช ซึง่ขอมูลแตละกลุมควรชีใ้หเหน็

การเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลกัน ตัวอยางการแยกประเภทของขอมูล 

        o จาํนวนสถานประกอบการทีจ่าํหนายยาเกนิขอบเขตของกฎหมาย อาจจะนาํเสนอเปนรอยละ 

จะทําใหทราบขนาดของปญหาของสถานประกอบการที่จําหนายยาไมปลอดภัยในแตละชุมชน 

        o ประเภทของยาทีก่ระจายในชมุชน อาจแยกเปนยาปฏชิวีนะ, ยา NSAIDs, ยาอันตรายอืน่ๆ, 

ยาชุด, ยาสามัญประจําบาน, ยาแผนโบราณ จะทําใหทราบสัดสวนการกระจายยาในพื้นที่นั้น เพื่อนําขอมูลมา

วิเคราะหและเปรียบเทียบผลในแตละป

        o ประเภทของยาและผลติภณัฑสขุภาพทีพ่บในสถานประกอบการ เรียงลาํดบัจากมากไปนอย 

ขอมูลนี้เชื่อมโยงทําใหทราบแนวโนมพฤติกรรมการใชยาของคนในชุมชนวาเปนอยางไร 

        o ขอมูลรายละเอียดของยาที่เปนปญหาของพื้นที่ ไดแก ชื่อยา (ชื่อการคา ชื่อสามัญทางยา) 

ทะเบียนยา ผูผลิต ปญหาที่พบจากยานั้น เชน ไมมีทะเบียนยา มีการนํามาใชในทางที่ผิด เสื่อมสภาพ รูปแบบ

ลักษณะบรรจุที่อาจจะเสี่ยงตอการใชผิด (ยาชื่อพองมองคลาย) 

        o รูปแบบของพฤติกรรมการใชยาที่ไมสมเหตุผลเชน ใชผิดไปจากสรรพคุณ ขอบงชี้ เปนตน

        o ขอมูลการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากยาในชุมชน 

เชนความชนิดของอาการไมพึงประสงค ความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค ประเภทยาท่ีเปนสาเหตุ 

ผลกระทบตอเนื่องทางสังคม เศรษฐกิจ  

        o แหลงตนทางการกระจายหรือแหลงที่มาของยาที่นําเขาสูชุมชน  

 5.1.3 ผลกระทบ: สุขภาพ, สังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดลอม

 ขอมูลผลกระทบดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมไดจากฐานขอมูลในสถานพยาบาล 

ขอมูลจากชุมชน งานวิชาการหรืองานวิจัยท่ีมีการศึกษาในพ้ืนที่อื่นๆ โดยขอมูลผลกระทบนี้ เปนขอมูลสําคัญ

ที่จะนํามาวิเคราะหความรุนแรงชองปญหาที่กําลังเกิดในปจจุบัน และยังสามารถคาดการณแนวโนมที่จะเกิด

ในอนาคตได เพื่อนําไปสรางการรับรูและสรางความตระหนักถึงโทษภัยของการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

ทีไ่มสมเหตผุล ทัง้ทีเ่หน็เชงิประจกัษ ณ ปจจบัุนและเปนภยัทีก่าํลงัแฝงแทรกอยูในชวิีตประจําวนัทีร่อแสดงผล

ในอนาคต ซึง่ผลกระทบทีส่รางการรับรูใหเกิดความตระหนกัมากทีส่ดุคอื ผลกระทบทีเ่กิดขึน้จรงิในชมุชนตนเอง 

เชน การเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง หรือภาวะวิกฤติตองชวยชีวิตเรงดวน เกิดความพิการ กลายเปน

ผูปวยตดิเตยีง หรอืเสยีชวีติ นอกจากนี ้ยงัไดจากการพดูคยุแจงขาวตอๆ กนัในชุมชนตางๆ มาเสรมิใหเห็นภาพ

ผลกระทบที่เชื่อมโยงกันและชัดเจนมากขึ้นอีกดวย

  5.1.4 เรียนรูชุมชน: คนหาความสัมพันธของปญหากับชุมชน

 การเริม่ตนทาํงานเริม่จากการเรยีนรูชมุชน ขัน้แรกคอืการพบปะ ทาํความรูจักแกนนาํชมุชนกลุมตางๆ 

เชน อสม.กํานัน ผูใหญบาน กลุมแมบาน กลุมสตรี ผูสูงอายุ ผูนําศาสนา เปนตน เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี

แกกัน ปรึกษาหารือ และเชิญชวนมามารวมทํางานเพื่อสรางความปลอดภัยในการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

ซึ่งอาจจะเริ่มเปดประเด็นดวยการใหขอมูลสถานการณในภาพรวม เชน การกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่ไมปลอดภัยในชุมชน ชองทางกระจายของยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ยกกรณีตัวอยางผูไดรับผลกระทบจาก

กองบริหารการสาธารณสุข
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แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)54



การใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพจนเกิดอันตรายระดับรุนแรง ตัวอยางการจัดการปญหาของพื้นที่ที่ประสบผล

สาํเร็จ ขอมลูจากงานวจัิย การศึกษาของพืน้ทีต่างๆ ทัง้ในระดบัจงัหวดั อาํเภอ หรอืประเทศ ขอมลูจากการสาํรวจ

หรอืรายงานทีพ่บในพืน้ที ่เปนตน จากนัน้จงึขอความเหน็ถงึแนวทางการดาํเนนิงานเพือ่แกไขปญหาของชมุชน

ตนเอง หรอืเชญิออกสาํรวจขอมลูรวมกนัเพือ่ใหผูนาํชุมชนไดรบัรูสถานการณ เห็นสภาพปญหาทีเ่ปนจรงิในชมุชน 

จะทาํใหสามารถวางแผนการจดัการปญหาไดงายขึน้ในการศกึษาชมุชน/สงัคม เพือ่การสรางเครอืขายในชมุชน 

อาศัยความรูทางวิชาการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานสําหรับเขาหาชุมชน สําหรับผูปฏิบัติงาน เชน 

        - วิถีชุมชน การเรียนรูยากับชุมชน มิติทางสังคมและวัฒนธรรม 

        - ระบบการแพทยพหุลักษณ (Pluralistic Medical System)

        - แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู (Perception) 

        - การสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา. 

        - การมีสวนรวม (participation) 

        - ทฤษฎีการสรางพลัง (Empowerment Theory) 

        - ทฤษฎีกระบวนการพฒันาศกัยภาพแบบ ผสมผสานภายใตแนวคิด INNE (Capacity Building 

at Individual Node-Network and Environment levels)

 การสรางเครือขาย (Networking) หมายถึง การทําใหมีการติดตอ สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารและการรวมมือกันดวยความสมัครใจ มีระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ใหสมาชิก

ในเครือขายมีปฏิสัมพันธกัน การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยแบบทางเดียว แตตองมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน 

 ขั้นตอนสรางทีมและเครือขายจัดการปญหายาและผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน มีดังนี้

 5.2.1 มีแกนนําเครือขายทุกระดับในระยะเริ่มตน เพื่อเปนทีมทํางานในชุมชน ไดแก

         o แกนนําเครือขาย ในระดับอําเภอ ไดแก 

  1. เภสชักรในโรงพยาบาลประจาํอําเภอ เปนแกนนาํเครือขายสําคัญในการเปนผูรเิริม่นําเขา

ขอมลูสถานการณปญหา และการแกไขปญหายาในชมุชน ซึง่อาจจะเปนเภสัชกรปฐมภมิู เภสชักรงานคุมครอง

ผูบริโภคดานสาธารณสุข หรือเภสัชกรที่ไดรับมอบหมายเฉพาะ ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูเช่ือมโยงขอมูลระบบยา 

ต้ังแตจัดหายาและดูแลการใชยาใหสมเหตุสมผลท้ังในระดับโรงพยาบาลและในระดับชุมชน รวบรวมขอมูล 

วเิคราะหปญหาผลกระทบจากการใชยา และแนวทางแกไขปญหาเชงิระบบในอาํเภอนัน้ๆ และทํางานประสาน

เชื่อมโยงกับ RDU Coordinator (บางแหงอาจจะเปนบุคคลเดียวกัน)

     5.2 สรางทีมและเตรียมชุมชน โดยสรางเครือขาย 

5.2.1 มีแกนนําเครือขายทุกระดับในระยะเริ่มตน เพื่อเปนทีมทํางานในชุมชน 
5.2.2 วิเคราะหและกําหนดบทบาทเพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย/
ผูมีสวนไดสวนเสีย

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

55แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



  2. เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบงานคุมครองผูบรโิภคดานสาธารณสขุ สาํนกังานสาธารณสขุอําเภอ 

เปนผูประสานงานระหวางโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในการดําเนินงาน

         o แกนนําเครือขาย ในระดับตําบล

  1. เจาพนักงานสาธารณสุข หรือนักวิชาการสาธารณสุขประจํา รพ.สต. (บางแหงเปน

ผูอํานวยการ รพ.สต.) ที่รับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ซึ่งเปนผูที่ใกลชิดกับชุมชนและ

ประชาชนในพื้นที่ 

  2. เจาหนาที่จากองคการปกครองสวนทองถิ่น อาจจะเปนสมาชิกสภาขององคการบริหาร

สวนจงัหวดั องคการบรหิารสวนตาํบล เทศบาล หรอืเจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบงานสาธารณสขุขององคการปกครอง

สวนทองถิ่น

         o แกนนําเครือขาย ในระดับหมูบาน มี 3 สวนที่ทํางานรวมกัน ไดแก

  1. แกนนํา จิตอาสา เชน อสม.คือ ผูท่ีดูแลประชาชนละแวกบานตนเอง “อสม.ละแวก” 

ทําหนาที่ดูแลสุขภาพคนทุกชวงวัย รวมทั้งดูแลการใชยาของผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) และครอบครัว 

นอกจากนี้บางพื้นที่อาจมีจิตอาสากลุมอื่น เชน แกนนําผูสูงอายุ แกนนําสตรี หรือผูนําศาสนา เปนตน

  2. แกนนาํทองที ่เชน กาํนนั / ผูใหญบาน คอื ผูนาํทีด่แูลความปลอดภยั บาํบดัทกุข บาํรงุสขุ

ของประชาชนในหมูบาน โดยมบีทบาทอาํนาจหนาทีต่ามกฎหมาย ตามพระราชบัญญติัปกครองทองที ่พ.ศ.2457 

  3. ผูนํา อย.นอย / แกนนําเยาวชนรูเทาทันสือ่ คือ เยาวชนผูทีเ่ปนจดุเชือ่มตอในการแกปญหา

ดานยาของชุมชนกับในโรงเรียน รวมถึงการเปนผูรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม

 5.2.2 วเิคราะหภาคเีครอืขาย ผูมสีวนไดสวนเสยี ท้ัง Srategic partner และ Boundary partner 

และกําหนดบทบาทการทํางานรวมกัน ซึ่งอาจมีลักษณะตางกันแลวแตบริบทในแตละพื้นที่

         o โรงพยาบาล : (เภสัชกร งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ, งานคุมครองผูบริโภค) : เปนตัวหลัก

ในการรวมกําหนดทิศทางขับเคลื่อนระบบยาที่ปลอดภัยในชุมชน

         o สาธารณสุขอําเภอ : (ผูรับผิดชอบงานระบบยาและคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข) 

เปนผูประสานการดําเนินงานระหวางโรงพยาบาล และ รพ.สต.ตางๆ รวมถึงเปนผูประสานงานกับหนวยงาน

อําเภอ ในการสนับสนุนหรือสรางความรวมมือในการดําเนินงานภาคอําเภอ

         o รพ.สต. : (ผอ.รพ.สต., เจาพนกังานสาธารณสขุ นกัวชิาการสาธารณสุข) : เปนสือ่กลาง

ในการประสานงาน ระหวางเจาหนาที่และชุมชน

         o ชมุชน : อสม.(ประธาน อสม., อสม.คบส.) : ใหความรูเรือ่งการใชยา เชน การใชยาพืน้ฐาน 

ขอระวังการซื้อยาปฏิชีวนะ และสงสัยไมปลอดภัย ที่จําหนายในชุมชน คอยสอดสองดูแลรถเร และรายงานผล

ตอรพ.สต. สรุปผลเปนประจําทุกเดือน และสงตอขอมูลความเสี่ยงดานยาแกเจาหนาที่

         o ชมุชน : ผูดแูลผูปวย (Care Giver : CG ) : เปนผูชวยในการดแูลการใชยาและผลติภัณฑ

สุขภาพในปวยโรคเรื้อรังในชุมชน

         o องคการปกครองสวนทองถ่ิน (นายก อบต./ อบจ, นกัวชิาการสาธารณสขุ) : เปนผูอาํนวย

ความสะดวกในดานงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เชน สปสช. สสส. เปนตน
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         o ผูนาํชมุชน (กาํนนั, ผูใหญบาน) : เปนผูใชอาํนาจหนาทีต่ามกฎหมายในการปกครองชมุชน 

เปนกระบอกเสียง ประชาสัมพันธ เฝาระวังการจําหนายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ การโฆษณาและการใชยา

ของคนในชุมชน

         o ผูนําศาสนา : เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน คําเทศนสั่งสอน หรือแนวทางการพัฒนา

ของผูนําศาสนามีอิทธิพลตอคนในชุมชน ศาสนสถานเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมของ

ชมุชน การเชญิผูนาํศาสนามารวมเปนเครอืขาย เพือ่ใหเปนผูเผยแพรความรู สรางความตระหนกัแกประชาชน

ในการใชยาอยางสมเหตุผล และสงเสรมิใหศาสนสถานปลอดยาทีเ่สีย่งอนัตราย ไมเปนสถานทีสํ่าหรับจาํหนาย 

จายแจก หรือโฆษณายาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

         o โรงเรียน (ผูอํานวยการโรงเรียน, ครูอนามัยโรงเรียน, อย.นอย / เยาวชนรูเทาทันสื่อ) : 

ใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน ทั้งการเยี่ยมบานเด็กนักเรียน การปฐมพยาบาล การใชยา

ที่ปลอดภัย สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงเรียน พัฒนาศักยภาพเยาวชนใหรูเทาทันยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ โดยผานกลุมผูนําและสมาชิก อย.นอย/แกนนํารูเทาทันสื่อ

         o แพทยประจาํตาํบล : เปนผูสงเสริมการดแูลสขุภาพและการใชยาเบือ้งตนในงานสาธารณสขุ

มูลฐานในชุมชนใหมีความปลอดภัย

         o ปกครองอําเภอ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ : ปกครองอําเภอนําโดยนายอําเภอ 

เปนศูนยกลางการดูแลทุกขสุข ความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพ สงตอนโยบายผานหนวยงานภาคสวนตางๆ และเชื่อมนโยบายและการปฏิบัติลงสูชุมชนผานกํานัน 

ผูใหญบานและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ เชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

         o เจาหนาที่ตํารวจ : มีบทบาทในการเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายในการเฝาระวัง 

ควบคุมกํากับ อํานวยการใชมาตรการทางกฎหมาย หรือดําเนินคดี เชน กรณีการกระทําผิดดานการควบคุม

กระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงในชุมชน

         o ผูประกอบการ : เปนผูดาํเนนิธรุกจิอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย รวมสรางขอตกลงชมุชน

ในการจําหนายยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยถูกตองตามกฎหมาย ใหคําแนะนําการใชยาเบื้องตน และ

สงตอขอมูลความเสี่ยงดานยาแกเจาหนาที่

         o ตัวแทนภาคประชาชน (กลุมผูสูงอายุ, กลุมสตรี กลุมผูปวย NCDs, ฯลฯ) : รวมกําหนด

แนวทางการสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชน ในมุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบ

         o องคกรพัฒนาเอกชน / ศูนยวิชาการ / สื่อทองถิ่น 

  เปนองคกรที่ปฏิบัติงานมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบางประเด็นในชุมชน 

ศึกษาวิจัย พัฒนาศักยภาพชุมชน ในพื้นที่ สามารถประสานงานเพื่อรวมกันดําเนินงานสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลในชุมชนได
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ตัวอยางภาคีเครือขายในชุมชน (อาจแตกตางกันแลวแตบริบทในแตละพื้นที่)

 5.3.1 การสรางความเขาใจ / ความตระหนัก

         การสรางความเขาใจเริม่ตนจากการประสานงาน และเขาสูชมุชน เพือ่ทาํความรูจกั และปรกึษา

หารือกลุมเปาหมายคือแกนนําชุมขน เชน กํานัน ผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข ผูนําสตรี ผูนําศาสนา 

ผูนาํผูสงูอาย ุผูนาํเยาวชน ประชาชนทัว่ไปในชมุชน ผูปวยและญาต ิหรือผูรบัผดิชอบงานในหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

เชน บุคลลากรผูรับผิดขอบงานดานสาธารณสุขในองคการบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐท่ีดูแลดาน

ความปลอดภัยของประชาชน เปนตน จากนั้นนําเสนอขอมูลแกกลุมตางๆ ซึ่งแตละกลุมมีความแตกตางกัน

ทั้งบทบาทอํานาจหนาท่ี ประสบการณ ความสนใจ ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดกับตนเองหรือกลุมของตนเอง 

ความสามารถและศักยภาพในการรับรูและจัดการปญหา การทําความเขาใจตองประเมินกลุมเปาหมาย และ

เลือกขอมูลที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายนั้น เพื่อทําใหเกิดความเขาใจสถานการณปญหาที่แทจริง พัฒนาไปสู

การสรางความเปนเจาของปญหา การสรางความรูสึกรวมในการที่จะอาสามารวมกันตรวจสอบเฝาระวังและ

จัดการปญหาเรื่องยาและผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน 

 5.3.2 ชองทางการสรางความเขาใจ / ความตระหนัก

         ชองทางการสรางความเขาใจ สรางความเปนเจาของปญหา สรางความรูสกึรวม สรางจติสาธารณะ 

และความรับผิดชอบตอสังคมมีทั้งจากการพูดคุยกันแบบไมเปนทางการ การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดเวทีประชาคม การออกตรวจเฝาระวังในชุมชน การเยี่ยมบานผูปวยและญาติ หรือการติดตอสื่อสาร

     5.3 การสรางความตระหนักในปญหา

5.3.1 การสรางความเขาใจ / ความตระหนักในแตละภาคีเครือขาย
5.3.2 ชองทางการสรางความเขาใจ / ความตระหนัก 
5.3.3 ตัวอยางการสรางความเขาใจและตระหนักในแตละภาคีเครือขาย
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ทางโทรศัพท กลุมสังคมออนไลน เชน ไลน เฟสบุค เปนตน การสรางความเขาใจจําเปนตองดําเนินการ

อยางตอเนือ่งหรอือาศยัหลายชองทาง หากจะใหมปีระสทิธิภาพมากขึน้ควรมีการแบงทมีรบัผดิชอบแตละดาน 

เชน ดานขอมูลวิชาการ กฎหมาย นโยบาย แนวทางการรณรงคหรือขับเคลื่อนงาน สวนทีมที่เขามาเสริม

ลงเชงิลึกเฉพาะในแตละเรือ่งหรอืเฉพาะกลุมเปาหมาย สามารถขอความรวมมือจากผูนําชุมชน ผูมีประสบการณ 

เชน ผูไดรับผลกระทบจากการใชยา ผูมีประสบการณในการทํางานเรื่องนั้นมากอนมาเสริมทีมในแตละพื้นที่

 5.3.3 ตัวอยางการสรางความเขาใจและตระหนักในแตละภาคีเครือขาย

         o กลุมผูประกอบการ : รานชํา กองทุนหมูบาน มินิมารท หรือหางสรรพสินคา

  การสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของผูประกอบการ เชน รานชํา กองทุนหมูบาน 

มนิมิารท หรอืหางสรรพสินคา ไดแก การทาํใหผูประกอบการเห็นถงึความสาํคญัในบทบาทของตนเองในฐานะ

ทีเ่ปนท่ีพึง่ของชมุชน เนือ่งจากรานคาเปนแหลงรวมจาํหนายสนิคาอปุโภคบริโภครวมถึงยาและผลติภณัฑสุขภาพ 

แตดานยา สามารถจาํหนายไดเฉพาะยาสามญัประจาํบานเทานัน้ หากจาํหนายยาประเภทอืน่ๆ เชน ยาอนัตราย 

ยาควบคมุพเิศษ ยาแผนโบราณ หรอืยาชดุ ยาลกูกลอน ยาไมมทีะเบียน ฯลฯ มคีวามผดิตามกฎหมาย ซ่ึงการ

จําหนายยาและผลิตภัณฑสุขภาพหากไมทราบวิธีใช หรือขอควรระวัง มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบตามมา 

กรณีท่ีเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรง อาจถูกฟองรองเรียกคาเสียหายได ซ่ึงจะสรางความเสื่อมเสียชื่อเสียง

ใหกบัผูประกอบการอกีดวย การใหขอมูลผูประกอบการ อาจนาํกรณตีวัอยางการกระทาํผิดกฎหมายท่ีพบบอย 

พรอมตัวอยางรานคาทีเ่ปนแบบอยางทีด่ใีหเรยีนรู นอกจากการอางองิมาตรการทางกฎหมายแลว ควรมีกจิกรรม

รณรงคสรางจติสาํนกึท่ีดีตอสงัคมควบคูไปดวย โดยเชือ่วาผูประกอบการทุกคนอยากจะหาสนิคารวมถึงยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัยใหแกลูกคาซึ่งก็คือญาติพี่นองหรือเพื่อนบานนั่นเอง 

         o ผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข ผูดูแลผูปวย 

ผูนําศาสนา)  

  การนําเสนอขอมูลใหกลุมผูนําชุมชน เนนการโยงเขาสูบทบาทของผูนําชุมชนในการดูแล

ความสงบ และความปลอดภัยใหกับประชาชนในชุมชนตนเอง ความเปนจิตอาสาท่ีจะสงเสริมใหคนในชุมชน 

หรือกลุมคนในชุมชนใหมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในการบริโภคยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ พัฒนาศักยภาพ

ประชาชนในชุมชนใหมีความรู รูเทาทัน ไมตกเปนเหยื่อ พรอมทั้งสอดสองดูแล ควบคุมสถานประกอบการ

ใหประกอบกิจการอยูในเขตของกฎหมาย จาํหนายสนิคาทีป่ลอดภยัสาํหรบัคนในชมุชน รวมถงึมีบทบาทสําคญั

ในการเปนผูประสาน สงตอขอมูลจากชุมชนไปสูหนวยงานภาครัฐ เชน กํานัน ผูใหญบาน รายงานและสงตอ

หนวยงานปกครองอําเภอ อสม. รายงานสงตอหนวยงานสาธารณสุข กลุมสตรี ผูสูงอายุ สงตอหนวยงาน

พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

         o เยาวชนครู อาจารย 

  การทาํความเขาใจในกลุมเยาวชน เนนการรบัรูสถานการณปญหา การใหความรู สรางความ

ตระหนัก และรูเทาทันเรื่องความเสี่ยงในการเขาถึงยาและผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับวัยรุน เชน ผลิตภัณฑ

เสรมิอาหารเพือ่ความงาม ผลิตภณัฑลดน้ําหนักทีผ่สมวตัถอุอกฤทธิต์อจติและประสาท ผลติภณัฑสําหรบัผวิขาว 

หรือลดความอวนที่ประกอบดวยยาอันตรายหลายชนิด เครื่องสําอางผสมสารตองหาม เชน ไฮโดรควิโนน 

กรดวิตามินเอ ปรอทแอมโมเนียสารสเตียรอยด รวมถึงการรูเทาทันโฆษณาเกินจริงทางสื่อตางๆ ตลอดจน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกรณีตัวอยางของเยาวชนที่ไดรับผลกระทบจากการใขยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
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ท่ีรนุแรงหรอืเสยีชวีติ ท้ังทีพ่บกรณทีีเ่กิดในชมุชนหรือจากขาว ตอยอดไปสูการผลิตสือ่ความรูยคุใหมทีเ่ยาวชน

สวนใหญมีพื้นฐานความรูและเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี การผลิตสื่อนอกจากจะเปนการประมวลความรูแลว 

ยงัสามารถเผยแพรความรูใหแกผูอืน่ไดศึกษาอกีดวย สวนคร ู/ อาจารย เนนการรับรูสถานการณปญหา การให

ความรู เชนเดยีวกบัเยาวชน ความสาํคญัอยูทีค่รยูงัมภีารกิจใหคาํปรึกษาและสนับสนนุการเรียนรู พัฒนาศักยภาพ

ใหแกเยาวชน พรอมทัง้จดัระบบการเรยีนการสอนทีเ่อือ้ใหเกดิการเรยีนรู เฝาระวงัและจดัการปญหาในโรงเรยีน 

และเชื่อมกับชุมชนหรือหนวยงานอื่นๆ ในการดําเนินงาน

         o ประชาชนทั่วไป / ผูปวยและญาติ กลุมสตรีผูสูงอายุ ผูปวย

  การทําความเขาใจในกลุมประชาชนทั่วไป / ผูปวยและญาติ กลุมสตรี ผูสูงอายุ ผูปวย เนน

ดานการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตองตามแผนการรักษา การไมนํายาหรือผลิตภัณฑอื่นมาใชรวมกับ

การรกัษาโรคเรือ้รงั เพราะนอกจะเกดิอนัตรายจากสารตองหามในยาหรือผลติภัณฑสุขภาพนัน้แลว ยงัอาจเกดิ

การตกีนั (Drug interaction) ยากบัยาหรยืากบัอาหารเสรมิทีใ่ช หรอืยาหามใชในโรคทีเ่ปนอยู เชน การใชยาชดุ

ผสมยาสเตียรอยด ทําใหเกิดแผลในระบบทางเดินอาหาร ภูมิคุมกันลดลงติดเชื้องาย ไตวาย ผลิตภัณฑเสริม

อาหารที่มีสวนผสมแปะกวย มีผลกับยาตานการแข็งตัวของเลือด เชน warfarin หรือสมุนไพรบางชนิดเม่ือ

รับประทานปริมาณมากไปหรือใชตอเนื่องทําใหไตเสื่อมเปนตน การสะทอนขอมูลเพื่อช้ีใหเห็นถึงผลกระทบ

เชิงประจักษ เชนสถิติการแพยาของคนในชุมชน ความรุนแรง ผลกระทบที่ตามมาทั้งตอสุขภาพ เศรษฐกิจ 

และสังคม เชน เกิดความพิการ กลายเปนผูปวยติดเตียง ลูกหลานตองหยุดงานเพื่อมาดูแลตลอดเวลา ทําให

ขาดรายได หรอืบางรายถงึขัน้เสยีชีวติ ในปจจบุนัมีโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพทีอ่ยูใกลบาน มยีาและบคุลากร

ทางการแพทย ที่จะใหคําแนะนําในการใชยา หรือมีทีมเยี่ยมดูแลถึงบาน จึงไมควรหาซื้อยากินเองจากแหลง

ไมปลอดภัย

         o บุคลากรจากองคการบริหารสวนทองถิ่น 

  การสรางความเขาใจและมีสวนรวมของบคุลากรจากองคกรสวนทองถิน่เปนการประสานงาน

เพื่อสรางทีมรวมงานตามภารกิจขององคกรสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ดูแลสงเสริมสุขภาพของประชาชนและไดรับ

การถายโอนภารกจิการดาํเนนิงานคุมครองผูบรโิภคดานสาธารณสขุในชมุชน ในการดแูลความปลอดภยั รบัเรือ่ง

รองเรยีนและจดัการปญหาดานสุขภาพตามพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ นอกจากนีอ้งคการบรหิารสวนทองถิน่

มีบทบาทเปนผูใหอนุญาต กํากับดูแลสถานประกอบที่เปนอันตรายตอสุขภาพในพื้นท่ี ดังนั้นองคการบริหาร

สวนทองถิ่นจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล ครอบคลุมตั้งแตการควบคุม

สถานประกอบการซึ่งเปนตนทางการกระจายยาแลผลิตภัณฑสุขภาพ การตรวจสอบเฝาระวัง จนถึงการให

ความรูและสรางความเขาใจทีถ่กูตองใหกับประชาชน ทัง้น้ีในการแกปญหาอาจตองอาศยัการออกเปนเทศบญัญติั 

หรือขอบัญญัติแลวแตกรณี

         o บคุลากรจากองคกรภาครัฐ (ปกครองอาํเภอ สาธารณสขุ ตํารวจ ทหาร ปศสุตัว เกษตร 

เปนตน)

  การสรางความเขาใจในสถานการณปญหา นํามาสูการสรางความรวมมอื และบรูณาการงาน

ของหนวยงานภาครัฐตางๆ สรางความรูสึกรับผิดชอบรวมในการดูแลและใหบริการประชาชน เริ่มจากการ

นําเสนอขอมูลสถานการณปญหาผลกระทบจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เขาสูที่ประชุมของหนวยงาน

ระดับอําเภอ เพื่อขอความรวมมือและการสนับสนุนจากหนวยงานภาคสวนตางๆ หรือกลุมเครือขายทางสังคม
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ในชุมชน เชน กรณีที่มีการกระทําผิดกฎหมายในการจําหนายยาและผลิตภัณฑท่ีเกินขอบเขตของกฎหมาย 

หรอืยาผดิกฎหมายในพืน้ที ่โดยมกีารใชมาตรการทางรฐัศาสตรดวยการตกัเตอืนตามขัน้ตอนแลว แตไมเปนผล 

จาํเปนตองใชมาตรการทางกฎหมายโดยเจาหนาทีต่าํรวจ หรอืมีกลุมคนเขามาโฆษณาจาํหนายยาและผลติภณัฑ

สขุภาพทีไ่มปลอดภัยผดิกฎหมายในพืน้ท่ี หากมกีารแจงเหตุโดยกาํนันผูใหญบานเขาสูอาํเภอ ฝายปกครองอาํเภอ

เขามาดูแลความปลอดภัยของประชาชน นายอําเภอสั่งการไปยังกํานัน ผูใหญบานซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่

ในระดับทองที่รวมกับคณะกรรมการหมูบานและประชาชนในชุมชนจัดการปญหาตอ นอกจากนี้ปจจุบันมีการ

นาํยาปฏชีิวนะมาใชในการเลีย้งสตัวหรอืใชในการเกษตร ดงันัน้หนวยงานปศุสตัวและเกษตร จะกเ็ริม่มบีทบาท

หนาที่ในการมารวมควบคุมดูแลการใชยาอยางสมเหตุสมผล

  จากตวัอยางขางตน เมือ่แตละภาคสวนไดรบัรู มีความเขาใจในสถานการณปจจุบัน รูบทบาท

หนาที่ ความสําคัญและความเชื่อมโยงกันในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน และสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตผุลในชมุชน นาํมาสูการบูรณาการงานรวมกนัระดบัอาํเภออยางตอเนือ่ง และสามารถพฒันาคณุภาพ

งานไปสูเชิงลึก เม่ือชุมชนรับรู เขาใจและตระหนัก จะทําใหสามารถคุมครองตนเอง ครอบครัวและชุมชนได 

นําไปสูการใชยาอยางสมเหตุผลที่ยั่งยืน

     5.4 ระยะดําเนินการ

5.4.1 กําหนดเปาหมายรวมกัน

        • ประสานแนวคิดในการทํางานใหเขาใจเจตนาและเปาหมายรวมกัน

        • กําหนดรูปแบบและแนวทางการทํางานรวมกัน  

        • กําหนดเปาหมาย ระดับความสําเร็จ/ ระดับความรวมมือของชุมชนที่คาดหวัง  

5.4.2 สรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพของเครือขาย

        • คืนขอมูลสถานการณปญหาสูชุมชน 

        • พัฒนาองคความรูและทักษะเกี่ยวกับการใชยาในชุมชน 

5.4.3 นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดเปนโครงการรวมกับชุมชน

5.4.4 สรางแนวทางปฏิบัติงานครบวงจร

        • สรางกติกาชุมชน /ธรรมนูญชุมชน/การใชมาตรการทางสังคม ในการสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

        • ออกเยี่ยมบานสํารวจการใชยาของผูปวยกลุมเสี่ยง หรือผูปวยที่เกิด APR

        • ออกตรวจรานชํา โดยผูนําชุมชน/ รพ.สต.เปนผูนําในการประสานงาน

        • ออกตรวจสอบขอรองเรียนดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  

        • ติดตามประเมินผลโดยทีมแกนนํา ทุก………เดือน / ป

        • สรุปผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียนการดําเนินงาน

        • แลกเปลี่ยนเรียนรู /สรุปบทเรียนการดําเนินการที่ผานมา
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 5.4.1 กาํหนดเปาหมายรวมกนั เมือ่ผานขัน้ตอนเตรยีมการทมีทีเ่กีย่วของรบัรูและรบัทราบความสาํคญั

ในระยะถัดไปควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหารือแนวทางการทํางานและแบงหนาที่รับผิดชอบในแตละ

ภาคสวน 

         • ประสานแนวคิดในการทํางานใหเขาใจเจตนาและเปาหมายรวมกัน

         • กําหนดรูปแบบและแนวทางการทํางานรวมกัน โดยจัดโครงสรางเครือขาย และการแบง

หนาที่รับผิดชอบ ของแตละภาคสวนและแนวทางประสานงานตามโครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการ

ของแตละอําเภอ

         • กําหนดเปาหมาย ระดับความสําเร็จ/ ระดับความรวมมือของชุมชนที่คาดหวัง

 การวางแนวคดิ ทัศนคต ิแนวทางในการดาํเนนิงาน เริม่จากทศันคตขิองทมีผูขบัเคลือ่นงานใหมมีมุมอง 

เชงิบวกเบือ้งตนวา ผูประกอบการไมไดมเีจตนาทีจ่ะทาํผดิกฎหมาย แตอาจทาํไปเพราะความไมรู ดงันัน้จงึตองมี

กระบวนการใหความรูสรางความเขาใจดวยชองทางตางๆ แกผูประกอบการ เชน การอบรม ประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

ออกตรวจแนะนําในชุมชน ซึ่งทุกชองทางสื่อสารตองทําดวยความจริงใจ นําดวยเหตุและผล ปฏิบัติการตอ

ผูประกอบการดวยความสุภาพ ใหเกียรติพรอมท้ังเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเสนอแนะทางออก และ

มีความเขาใจวาแตละบุคคลมีการรับรูไมเทากัน บางรายอาจจะตองใหขอมูลหลายๆ ครั้ง ถาผูประกอบการรู

และเขาใจ แลวมกีารปรบัเปลีย่นตาม ควรยกยองชืน่ชม ใหเปนแบบอยางแกสถานประกอบการอืน่ แตถาหาก

ประเมินแลววาผูประกอบการมคีวามรู เขาใจอยางด ีแตไมยอมรบักฎกตกิาชมุชน ไมปฏิบตัติามกฎหมาย และ

ยังลักลอบกระทําผิด เครือขายตองหารือเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมเปนลําดับตอไป 

 5.4.2 การสรางองคความรูและพัฒนาศักยภาพของเครือขาย

          - คืนขอมูลสถานการณปญหาสูชุมชน การใชขอมูลในการสรางเครือขาย

            การใชขอมูลในการสรางเครือขาย เริ่มจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอขอมูลจาก 

Proactive Hospital based surveillance, Active Community based surveillance และผลกระทบของยา

และผลิตภัณฑกลุมเสี่ยงตอคนในชุมชน แหลงกระจายยา ที่มา ประเภทของยา เปนตนการนําเขาขอมูลท่ีเปน

สถานการณ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง เปนขอมูลสําคัญอยางย่ิงท่ีจะ

ทําใหเครือขายเขาใจสถานการณปญหา และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอคนในชุมชน

ทั้งในปจจุบัน และแนวโนมที่จะเกิดในอนาคต

ตัวอยางการวางแนวคิด ทัศนคติ แนวทางการดําเนินงานรวมกัน กรณีผูประกอบการ

แจงเหตุผลการทํา RDU ในชุมชน

ทําไปเพราะ ....
ความเปนหวง หวังดี
ความรัก
ความเห็นใจ
ความจริงใจ
เกิดความอบอุนใจ มีพี่เลี้ยง

ชี้ใหเห็นผลที่จะเกิดรวมกัน

ผูประกอบการจะไดอะไร
ผูประกอบการจะเสียอะไร
ประชาชนจะไดอะไร
ประชาชนจะเสียอะไร
สุดทายสังคมในชุมชนจะไดอะไร

ชวนรวมสรางพลังอํานาจแหงการพัฒนา

สรางจิตสํานึกที่ดีตอสังคมในทุกฝาย
เคารพตนเอง คนอื่น ระเบียบ กฎหมาย
รูคุณตาของตนเอง ผูอื่น  และสังคม
ไมเอาเปรียบคนอื่น
รับผิดชอบตอสังคม

62 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



            การเตรียมขอมูล ประเด็นปญหา/สถานการณ เพื่อคืนสูชุมชน ควรดําเนินการดังนี้

            o ศึกษาขอมูลรายงานท่ีมีอยูเดิม หรือสํารวจใหม จากนั้นทําความเขาใจขอมูลปญหาหรือ

สถานการณที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่เช่ือมโยงทั้งในระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาคหรือระดับโลก

            o ศึกษาบริบทชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ รวมถึงปจจัยกําหนดสุขภาพของคนในชุมชน 

(พฤติกรรม, สภาพแวดลอม, กลไกหรือระบบที่เกี่ยวของ)

            o ออกแบบการคนหา ดักจับ ปญหาใหครอบคลุม เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย สมบูรณ

            o ศึกษาแนวทางการแกไขปญหา เพื่อออกแบบระบบการดําเนินงานรวมกับชุมชน

          - พัฒนาองคความรูและทักษะเกี่ยวกับการใชยาในชุมชน ซึ่งองคความรูและทักษะท่ีจําเปน

ของเครือขายในการดําเนินงานแกไขปญหายาในชุมชน มีดังนี้

เครือขาย องคความรู ทักษะที่จําเปน

บุคลากรสาธารณสุข

ที่รับผิดชอบงาน RDU 

ในชุมชน

บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข ตอการดําเนินงาน

คุมครองผูบริโภคในระดับพื้นที่ กฎหมายดานยา อาหาร 

เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสุขภาพ เบื้องตน

- การตรวจสถานที่ผลิต สถานที่จําหนายยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

- การสื่อสาร/ การคืนขอมูล

- การทําขอเสนอเชิงนโยบาย

- อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.)

- แพทยประจําตําบล

- ผูดูแลผูปวย (CG)

- ครูและนักเรียน

กฎหมายดานยา อาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ

สุขภาพ เบื้องตน การอานฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ

การสืบคนเลขทะเบียนผลิตภัณฑสุขภาพการสืบคน

ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงความรูเรื่องอันตรายจาก

สเตียรอยด สารหามใชในเครื่องสําอาง ไซบูทรามีน

- การสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ การใหความรู 

การสรางความรวมมือ

- การใชชุดตรวจเบื้องตน

/ ชุดตรวจสเตียรอยด

/ ชุดตรวจสารหามใชในเครื่องสําอาง

/ ชุดตรวจสารปนเปอนในอาหาร

กํานัน – ผูใหญบาน 

ผูชวยผูใหญบาน

บทบาทของกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานในพรบ.

ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ที่เชื่อมโยงกับ

การทํางานคุมครองผูบริโภคในระดับชุมชน

- การสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ การใหความรู

- การนําทมีระดบัหมูบาน ระดับตาํบลในการตรวจสอบ

ความผิดปกติ การตรวจเฝาระวังการจําหนายยา

ของรถเร และ รานขายของชําในพื้นที่

ผูประกอบการ ดําเนินธุรกิจอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย รวมสราง

ขอตกลงชุมชนในการจําหนายยาแผลผลิตภัณฑสุขภาพ

ที่ปลอดภัย ใหคําแนะนําการใชยาเบื้องตน และสงตอ

ขอมูลความเสี่ยงดานยาแกเจาหนาที่

- การคัดเลือกสินคาที่มาจําหนายในราน

- กฎหมายเบื้องตนดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

- การตรวจสอบฉลาก

- การตรวจสอบเครือ่งหมายรบัรองคณุภาพ เลขสารบบ 

(เครื่องหมาย อย. เลขจดแจง ทะเบียนยา)

ประชาชนกลุมตางๆ เชน 

ผูสูงอายุ สตรี กลุมผูปวย

ความรูเรื่องอันตรายจากยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เชน 

สเตียรอยด สารหามใชในเครื่องสําอางไซบูทรามีน

- การตรวจสอบฉลาก

- การตรวจสอบเครือ่งหมายรบัรองคณุภาพ เลขสารบบ 

(เครื่องหมาย อย. เลขจดแจง ทะเบียนยา)

หัวหนาสวนราชการอื่นๆ 

เชน ปกครองอําเภอ 

ปศุสัตวอาํเภอ เกษตรอําเภอ 

พัฒนาการอําเภอ 

ทองถิ่นอําเภอ 

บทบาทของภาคีเครือขายในการดําเนินงานดูแลความ

ปลอดภยัดานยาและผลติภณัฑสขุภาพในคุมครองผูบรโิภค

ในกลไก พชอ. สถานการณปญหาเรื่อง ยา อาหาร และ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่เชื่อมโยงกับหนวยงาน

การรวมเปนทีมในการกําหนดนโยบาย สนับสนุน

การดําเนินงานตรวจสอบเฝาระวัง ประเมิน และ

รวมจัดการปญหาในระดับอําเภอ

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

63แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



 5.4.3 แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

          การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ คือการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกิจกรรมที่มุงใหแผนงาน 

(Program) บรรลผุล โดยการแปลความนโยบาย (Interpretation) รวบรวมทรพัยากรทีเ่ก่ียวของ การวางแผนงาน 

การจัดองคกร (Organization) และการดําเนินงานเพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติ (Application) ซึ่งแกนนํา

เครือขายทุกระดับ ควรทราบรายละเอียดของนโยบายที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศ เขต จังหวัด อําเภอ 

ตําบล และชุมชน 

          กระบวนการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ

          o ศึกษาใหเขาใจนโยบาย สถานการณปญหาของชุมชน

          o ปรับจุดยืนและเข็มทิศ (กําหนด Mission/Vision/Goals/Strategies)

          o กําหนดยุทธศาสตรมุงผลสัมฤทธิ์

          o จัดทําแผนปฏิบัติการ (วัตถุประสงค/prioritize project/identify risk/งบประมาณ)

          o จัดทําแผนงาน / โครงการ โดยมีการออกแบบโครงการโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

จากการวิเคราะห ประเมินปญหาการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมสมเหตุผล และแนวทางดําเนินงานแกไข

ปญหาโดยเครอืขายในชมุชน โดยการรวมกาํหนดเปาหมาย วตัถปุระสงค ระยะเวลา แหลงงบประมาณ จํานวน

งบประมาณ รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงาน 

          o ตัวอยางโครงการที่จัดทําโดยชุมชน (ขึ้นกับบริบทและสภาพปญหาของแตพื้นที่)

   โครงการสํารวจสถานการณและจัดการปญหาการกระจายยาที่ไมเปลอดภัยในชุมชน

   โครงการแกไขปญหาการใชยาปฏิชีวนะในปศุสัตวและเกษตรกรรม

   โครงการขยายภาคีเครือขายสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงเรียน 

   โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการจัดการปญหายาไมเหมาะสมในชุมชน 

   จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

   จัดตั้งเครือขายคุมครองผูบริโภค ระดับชุมชน

          o ประเมินผลและปรับปรุง (Monitor/measurement/Continuous improvement

เครือขาย องคความรู ทักษะที่จําเปน

เจาหนาที่ตํารวจ บทบาทของเจาหนาที่ตํารวจ ในงานดานสาธารณสุข

กฎหมายพรบ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับที่ 6 พ.ศ.2562 

พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 พรบ.เครื่องสําอาง พ.ศ.2558 

รวมถึง การโฆษณาในประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

- ขอกฎหมาย ประเด็นความผิดตามพรบ.ยา  

พรบ.อาหาร  พรบ.เครื่องสําอาง 

- การดําเนินคดีการกระทําความผิดดาน พรบ.ยา 

อาหาร เครื่องสําอาง และ พรบ.การสาธารณสุข

องคการบริหารสวนทองถิน่ บทบาทของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนทองถิ่น

ในงานดานสาธารณสุข พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

ป 2535. (ฉบับ 3) พ.ศ.2560, พระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมือง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

การจัดการ ควบคุมสถานประกอบการในชุมชน

64 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 5.4.4 กาํหนดแนวปฏบิตั/ิขอตกลงรวมของชมุชน ดาํเนนิการตามแผนงานและตดิตามประเมนิผล
          o การสรางกติกาชุมชน /ธรรมนูญชุมชน มาตรการทางสังคม การสรางแนวทางปฏิบัติ 
  หลังจากการประชาคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู รับรูสถานการณปญหา ผลกระทบ และ
รับฟงขอเสนอแนะในการแกไขปญหาจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวนแลว นําไปสูการสรางแนวทางปฎิบัติ ไดแก 
การตรวจสอบเฝาระวงั การควบคมุแหลงกระจายยาและผลติภณัฑสขุภาพในชุมชน การจดัการปญหา พรอมกบั
กําหนดโทษหากมีผูใดฝาฝน รวมถึงการสนับสนุนการดําเนินงานหรือพัฒนางานในชุมชน แนวทางปฎิบัติมีทั้ง
มาตรการทางสังคม และมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของที่ทุกสวนของชุมชนนั้นตองปฏิบัติตาม เรียกวาเปน
กติกาชุมชน หรือธรรมนูญชุมชน ดังตัวอยางดังนี้ 
 ตัวอยางกติกาชุมชนเกี่ยวกับการประกอบการรานชายของชํา
 1. ประชาสัมพนัธโดยส่ือ บคุคล บอรด ปาย หนงัสอื ถึงขอบเขตการจาํหนายยาและผลิตภณัฑสขุภาพ
ครอบคลุมทุกราน
 2. กํานัน ผูใหญบานประชาสัมพันธใหประชาชนในหมูบานทราบเปนระยะ
 3. สรุปยาที่จําหนายได เปนเอกสารใหรานชํา และมีแหลงซื้อยาสามัญประจําบานในอําเภอ
 4. สรางเครอืขายในชมุชนทกุรพ.สต. (ผูนําชมุชน, รานคา, เจาหนาที)่ ออกตรวจแนะนาํประชาสมัพนัธ
ดําเนินการโดยชุมชน
 5. ใหเวลาในการจดัการกบัยาอนัตรายแกผูประกอบการรานชํา (ทาํไดโดยสงคืนแหลงซือ้ แลกเปลีย่น 
ทําลาย ฯลฯ) เชนใหจัดการในระยะ 2- 3 เดือน เปนตน
 6. ออกตรวจซํา้โดยทีมระดบัอาํเภอ พบผลติภัณฑไมถูกตอง ขอใหสงมอบใหแกเจาหนาทีโ่ดยไมคดิมลูคา
 7. ผูประกอบการที่เปนผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน อสม. หรือผูนํากลุมอื่นๆ เปนแบบอยาง
ที่ดีในการจําหนายสินคารวมถึงยาที่ปลอดภัยในชุมชน
 8. จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนทุก รพ.สต.ประชาชน
แจงเร่ืองได
 9. ยดึแนวทางการทาํงาน (สโลแกน) คอื “เขาใจ (ชมุชน) ยดืหยุน (ในสิง่ สุภาพออนโยน ใชมาตรการ
เชิงบวก) เด็ดขาด (กับสิ่งที่เปนอันตรายชัดเจน) และทํางานเปนเครือขาย”
 10. กฎกติกานี้ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมอยางตอเนื่องใหทันสถานการปจจุบัน
 ตัวอยางกติกาชุมชน กรณีผูประกอบการที่เปนผูนําชุมชน
 สรางกตกิาชมุชน เพือ่ควบคมุจริยธรรมของผูประกอบการทีเ่ปนผูนําชุมชน หากพบหรือมีเร่ืองรองเรียน 
ผูนําท่ีกระทําผิดกฎหมาย หรือกติกาชุมชน ใหแกนนําเครือขายชุมชน ไปตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อใหขอมูล
หากพบวากระทําผิดจริง ใหตักเตือนและติดตามผลวาดีขึ้นหรือไม หากไมปรับปรุง ใหสงเรื่องถึงผูนําชุมชน 
หรือผูที่เกี่ยวของตามกติกาชุมชน
 o ออกเยี่ยมบานสํารวจการใชยาของผูปวยกลุมเสี่ยง/หรือผูเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา : 
ออกตรวจเฝาระวังรานชํา สถานประกอบการท่ีเก่ียวของ โดยผูนําชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเปนผูนําในการประสานงาน
 o ออกตรวจสอบขอรองเรียนดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
 o ติดตามประเมินผลโดยทีมแกนนําอยางสมํ่าเสมอ เชน ทุก 3 เดือน
 o แลกเปลี่ยนเรียนรู /สรุปบทเรียนการดําเนินการที่ผานมา

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

65แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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     5.5 ระยะประเมินผล
 แนวทางการประเมินผลการดําเนินงานแกไขปญหาการใชยาไมเหมาะสมในชุมชน

ประเด็นการประเมิน ตัวอยางการประเมินผลการดําเนินงาน

5.5.1 ความรูและพฤติกรรม

ของกลุมเปาหมาย

5.5.2 กลไกการจัดการปญหา

เชิงประเด็นพื้นที่

5.5.3 แหลงจําหนายยา/

สถานประกอบการในชุมชน

5.5.4 แหลงจําหนายยา

นอกชุมชน

5.5.5 ประสิทธิภาพการสงตอ

ขอมูลความเสี่ยงตอเจาหนาที่ 

รพ.สต. /รพช.

5.5.6 การผลักดันเขาสูนโยบาย

ระดับอําเภอ เชน กลไก พชอ. 

หรือระดับเหนือขึ้นไป

 

5.5.7 กระบวนการถอดบทเรียน 

หรือการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู





















ประเมนิความรูและพฤตกิรรมการใชยาของประชาชนกลุมเปาหมาย (กอนและหลงัการดาํเนนิ

กิจกรรม) ดวยแบบประเมินเพื่อ :

1. เปรียบเทียบความแตกตางของความรูเกี่ยวกับยาและอันตรายจากการใชยาไมสมเหตุผล

ของประชาชนกอนและหลังดําเนินการจัดการปญหาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน 

2. เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการบริโภคบริโภคยาของประชาชนกอนและหลัง

ดําเนินการจัดการปญหาดานยาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน 

ชุมชนมีการกําหนดกติกาหรือขอกําหนดเกี่ยวกับการจําหนายยาในรานคา รานชําในชุมชน

รวมกัน 

หากรานคา รานชาํ หรอืผูประกอบการดงักลาวไมดาํเนนิการตามขอตกลง ควรมกีารดาํเนนิการ

ตามมาตรการท่ีชุมชนกําหนดรวมกัน อาทิเชน การตักเตือนกอนในเบื้องตน และดําเนินการ

ตามกฎหมายในลําดับตอไป 

ติดตามประเมินผลโดยการสุมตรวจรานคา รานชํากลุมเปาหมาย เพื่อติดตามการปฏิบัติตาม

กติกาหรือขอตกลงที่กําหนดรวมกัน และเพื่อเปรียบเทียบความความชุกของรานคา รานชํา

ที่จําหนายยาปฏิชีวนะ ยาอันตราย ยาชุดและผลิตภัณฑท่ีอาจมีการปนเปอน สารสเตียรอยด

กอนและหลังการดําเนินกิจกรรม

การเฝาระวังรถเรที่เขามาจําหนายยาไมเหมาะสมในชุมชน โดยการลงนามความรวมมือในการ

เฝาระวังและการจัดการปญหารถเรในชมุชน และตดิตามประเมนิผลเปนระยะ (ทกุเดอืน) เพือ่

ประเมินผลสําเร็จและพัฒนารูปแบบการเฝาระวังใหเทาทันตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป

ออกแบบระบบการสงตอขอมูลเฝาระวังการใชยาไมสมเหตุผล ในชุมชน ไดแก ชองทางการ

สงตอขอมูล รูปแบบ/ขอมูลที่สงตอ กําหนดผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง เปนตน 

ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบการสงตอขอมูล จํานวนประเด็นปญหาการใชยา

ไมสมเหตุผลท่ีมีการสงตอและไดรับการจัดการปญหา 

ติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบสงตอขอมูลเพื่อพัฒนาระบบสงตอใหเหมาะสมกับ

บริบทชุมชนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ชุมชนหรือเครือขายสามารถผลักดันประเด็นเรื่องการใชยาไมสมเหตุผลเปนประเด็นหรือ

วาระสําคัญในการแกไขปญหาของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

เพ่ือผลักดันใหเกิดเปนนโยบายระดับอําเภอ และนําไปสูการผลักดันเปนนโยบายของจังหวัด

ตอไป 

เปนอีกหนึ่งกระบวนการสําคัญท่ีเปดโอกาสใหเครือขายไดแลกเปลี่ยนประสบการณ เทคนิค

การดาํเนนิงาน ทบทวนกระบวนการดาํเนนิงาน สรปุผลการดาํเนนิงานรวมกนั วเิคราะหปจจยั

แหงความสําเร็จและโอกาสการพัฒนา และกําหนดเปาหมายในการทํางานระยะถัดไปรวมกัน 

กระบวนการถอดบทเรียน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูควรมีการเนินการเปนระยะเพื่อใหเกิด

การพัฒนางานอยางตอเนื่อง

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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     5.6 การพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง

 หลงัจากมกีารสรางเครอืขายขบัเคลือ่นงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุลแลว การพฒันาศกัยภาพ

เครือขายและกระตุนใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนส่ิงสําคัญ จําเปนตองอาศัยปจจัยและกลยุทธตางๆ 

ซึ่งในแตละพื้นที่อาจจะแตกตางกัน สรุปพอสังเขปดังนี้ 

 5.6.1 การสรางเครือขายครอบคลุมทุกระดับ

         เมื่อสรางเครือขายสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชนที่สมาชิกมาจากทุกภาคสวน 

สมาชกิเครอืขายมแีนวความคดิและเขม็มุงในทางเดยีวกนัคอืการเห็นสถานการณปญหาของชมุชน การชวยกัน

หาทางออกการวางแผน การแบงหนาที่ของแตละภาคสวนวาหนวยงานใด หรือผูที่จะรับผิดชอบเปนเครือขาย

หลักในเรื่องนั้นๆ มีความสําคัญตอการสรางเครือขาย และการประสานความรวมมือกันอยางตอเนื่อง 

 5.6.2 ใชขอมูลและความรูในการขับเคลื่อนงานใหครอบคลุมและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

         ขอมูลและความรูเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการทํางาน และพัฒนาศักยภาพอยาง

ตอเนื่อง คุณสมบัติของแกนนําเครือขาย คือ เปนผูที่มีความเปนผูนําใฝเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน

เปนพื้นฐาน เมื่อกลุมบุคคลนี้มารวมเปนเครือขายการทํางาน ยอมมีความสนใจที่จะศึกษาขอมูลและความรู

ใหมๆ เสมอ พรอมใชขอมูลนั้นขับเคลื่อนสานตองานอยางตอเนื่อง ตัวอยางขอมูลสําคัญ เชน  

          ขอมูลผูไดรับผลกระทบจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่กระจายในชุมชน ท่ีรุนแรง 

เชน ทําใหเกดิความพกิารหรือเสียชวิีต เมือ่โรงพยาบาลนาํขอมลูดงักลาวท่ีแยกวเิคราะหในแตละพืน้ทีคื่นกลบัให 

ผูนําชุมชน ผูประกอบการ และหนวยงานตางๆ เพื่อใหทุกภาคสวนเห็นสภาพปญหา และเขามารวมในการ

จัดการปญหา นําไปสูการสื่อสาร ทําความเขาใจ เฝาระวังและจัดการปญหาไดตอเนื่อง

          การเชื่อมตอขอมูลตลอดสายในทันที จากจุดที่เกิดผลกระทบไปสูตนทาง เชน เมื่อมีกรณี

พบผูแพยาจากรานคาในชุมชน เภสัชกรจะสืบหาแหลงตนทางที่จําหนายยานั้น และประสานพื้นที่ในการแจง

ตอรานคานั้นทันที พรอมทั้งกระจายขาวไปในพื้นที่ตางๆ เพื่อยํ้าใหเห็นถึงผลกระทบเชิงประจักษแกเครือขาย

ทุกภาคสวน (เปนการลงโทษผูประกอบการทีท่าํผดิกฎหมายหรอืกตกิาชมุชนทนัที และปรามผูประกอบการอืน่ 

โดยใชมาตรการทางสังคม) จากนั้นนํากรณีมาหารือการพัฒนาแนวทางเฝาระวังและจัดการปญหาตอไป

          ขอมูลผลการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อทราบสถานการณปญหา นําขอมูลมาวิเคราะห

เปรียบเทียบเปนระยะ เพื่อใหทราบวาปญหาจุดใดแกไขไดแลว ยังเหลือจุดที่ที่จะตองไปควบคุมดูแลตอและ

วางแผนพัฒนางานใหบรรลุผลตามเปาหมายอยางตอเนื่อง

          ขอมูลเรื่องกฎหมายควบคุมการจําหนายยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ครอบคลุม กระชับ 

เขาใจงาย เพื่อเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติงานของเครือขาย ประชาชน และเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับ

ผูประกอบการ และยงัเปนการใชขอมูลในการปรามผูทีม่แีนวโนมจะไมปฏิบตัติามกฎหมายหรือกตกิาชุมชนดวย

          ขอมูลสถานการณในพื้นท่ีที่นําไปเปนขอเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันการแกไขปญหา

การใชยาไมสมเหตุผลเชิงระบบทั้งในระดับอําเภอหรือระดับสูงขึ้นไป

 5.6.3 การประเมินผลจากหนวยงานระดับเหนือขึ้นไป

         การประเมินผลจากหนวยงานระดบัเหนอืขึน้ไป เชน สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั จะชวยเสริม

การทํางานระดับพื้นที่ระดับรองลงมา โดยเปนการติดตามเผลลัพธตามเปาหมายที่วางไว และลงพื้นที่จริง

เพื่อวัดผลลัพธถึงระดับชุมชน นอกจากจะทําใหมีขอมูลสถานการณปญหารวมในระดับจังหวัดแลว ยังเปน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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การประชาสัมพันธชวยยํ้าใหชุมชนรับรูวาเปนงานสําคัญท่ีเปนนโยบายหรือเข็มมุงของจังหวัด ชวยกระตุนให

ทุกภาคสวนตื่นตัว และเอื้อตอเครือขายระดับอําเภอในการประสานงานการพัฒนางานและสรางความเขมแข็ง

ใหกับเครือขายชุมชนไดอยางตอเนื่อง อนึ่ง การลงพื้นที่ของหนวยงานระดับเหนือขึ้นไป ยังชวยปอมปราม

ผูประกอบการที่ไมใหความรวมมือในการจําหนายยาที่ปลอดภัย

 5.6.4 การพฒันาศักยภาพผูนาํ และกลุมแกนนาํ คอยตดิตาม กระตุน และสงเสรมิการพฒันางาน 

แบบ “เกาะตดิ”

         ปจจัยสําคัญที่ทําใหการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชนสําเร็จ ตอเนื่องและยั่งยืน

อยูที่ “กลุมแกนนํา” ซ่ึงในที่นี้หมายถึงกลุมผูนําการเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคสวน มีบทบาทตอการขับเคลื่อน

การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชนใหเดินหนาและขยายผลอยางตอเนื่อง 

         “แกนนาํสาธารณสขุ” คอื “บคุลากรสาธารณสขุทีน่าํโดยเภสชักร” เปนศูนยกลางดานความรู

เรื่องยาและผลิตภัณฑสุขภาพ และในการสื่อสารเพื่อสรางเครือขายและสรางความรวมมือของภาคีเครือขาย

ในพ้ืนทีใ่นเบือ้งตน พรอมทัง้คอยกํากบั ดแูล และกระตุนใหเกดิความกาวหนาในการดําเนินงานเปนระยะเกาะติด

สถานการณอยางตอเนื่อง ตามขอมูลการประเมินสถานการณ แกนนําสาธารณสุขจําเปนตองพัฒนาศักยภาพ

ดานความรู วิชาการ ทักษะใหทันการเปลี่ยนแปลง การทํางานเปนทีม และตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากร 

การกระตุนแรงบันดาลใจในการทํางานอยางตอเนื่อง

         “แกนนําสังคม, แกนนําดานจิตอาสาในชุมชน” เชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) ผูนําศาสนา แกนนําสตรี แกนนําผูสูงอายุ ฯลฯ คือแกนนําจิตอาสาในการเฝาระวัง กํากับดูแล กระตุน 

และใหคําแนะนาํแกประชาชน /ผูประกอบการในชมุชนไดอยางใกลชดิทีสุ่ด การพฒันาศกัยภาพแกนนาํสังคม/

จิตอาสา สงผลใหสามารถเชื่อมตอความรู ทักษะ จากหนวยงานภาครัฐไปสูชุมชน การพัฒนาศักยภาพไดจาก

ชองทางการอบรม ประชุม ออกปฏิบัติงานรวมกับทีม การศึกษาดูงาน รับดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สรางแรงบันดาลใจจากแบบอยางที่ดี และการไดรับการยกยองเชิดชูจากสังคม

         “ผูนําชุมชน” คือ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน” ซึ่งเปนผูแทนภาคประชาชนในพื้นที่

เขารวมขับเคลื่อนงาน “ผูนําชุมชน” ท้ังผูนําดานการปกครอง นั่นคือ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 

ที่เปนทั้งหัวหนาของหมูบาน / ตําบลที่เปนที่เคารพนับถือและมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457) การออกตรวจเฝาระวังและแนะนําผูประกอบการรานชํา/กองทุนหมูบาน 

หรอืการเฝาระวงัการเรจําหนายยาไมเหมาะสมจากภายนอกจึงเปนภารกจิการดแูลความปลอดภยัของประชาชน

ไปในตวั และยงัมหีนาทีร่ายงานปญหาทีพ่บตอนายอาํเภอทีจ่ะชวยใหคาํปรึกษาหรอืชวยจดัการกรณีไมสามารถ

แกไขในชุมชนได

         แกนนํา จากหนวยงานภาคสวนตางๆ ไดแก “แกนนาํจากองคกรปกครองสวนทองถิน่” ซึง่เปน

หนวยงานที่มีหนาที่ใหอนุญาตการดําเนินงานของสถานประกอบการในระดับชุมชน ติดตามดูแล ควบคุมใหมี

การปฏิบตัขิองรานชําเปนไปตามกฎหมาย เขามามีบทบาทสาํคญัในการขบัเคลือ่นงาน “แกนนาํจากหนวยงาน

ภาครัฐ” เชน ปกครอง ตํารวจ เกษตร ปศุสัตว พัฒนาการอําเภอ มีบทบาทตามภารกิจของหนวยงานที่จะนํา

หรือเสริมขอมูลและรวมกันขับเคลื่อนงาน จําเปนตองพัฒนาศักยภาพดานความรู วิชาการ และกฎหมาย 

ที่เก่ียวของ แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน และตัวอยางกรณีศึกษา เพื่อนํามาปรับใช ในการเชื่อมบทบาท

หนาที่ เพื่อใหการขับเคลื่อนงานครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 5.6.5 การสรางจิตสํานึก ศักดิ์ศรี จิตสาธารณะแกผูประกอบการ

         การที่จะสามารถลดจํานวนสถานประกอบการจําหนายยาอันตรายลง นอกจากการตรวจสอบ

เฝาระวังอยางตอเนื่องแลว ยังเกิดจากผูประกอบการเขาใจในเจตนาของการดําเนินงาน เกิดการสรางคานิยม 

จิตสาํนกึทีด่ตีอสงัคม โดยไมตองใชวธิกีารตรวจจบั หรอืบงัคบัใชกฎหมาย แตทําใหผูประกอบการเหน็ความสําคญั

ในบทบาทและคณุคาของตนเองทีม่สีวนชวยปกปองดแูลสขุภาพชมุชน และไดรบัการยอมรบัและนบัถอืวาเปน

ผูที่ไมเอาเปรียบสังคม ไมทําผิดกฎหมาย ไมจําหนายยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัยหรือไมรูจักมา

จาํหนายเพราะคนทีจ่ะบรโิภคคอืญาตพิีน่องของตนเอง สิง่เหลานีส้รางไดแตตองอาศยัการพดูคุยกนัเปนประจาํ

และสมํ่าเสมอ และสรางคานิยมรวมกัน โดยการยกยองชื่นชมคนที่ทําดี และรวมกันตอตานผูที่ไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบหรือขอตกลงของชุมชน  

 5.6.6 การสรางการเรียนรูแกเครือขายอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับแตละกลุม

         รูปแบบและชองทางการใหความรูแกเครือขายมีหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของ

แตละกลุมสมาชิกในเครือขาย ไดแก

         o การอบรมฟนฟคูวามรูประจาํปเพือ่ทบทวนวชิาการความรูเดมิ และรบัฟงความรูใหม ซึง่ควร

ดําเนินการในทุกกลุมอยางตอเนื่อง สวนเนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนไดขึ้นกับบทบาทหนาที่หรือความสนใจ

ของเครือขายแตละกลุมนั้น

         o การออกตรวจสอบเฝาระวังสถานประกอบการ /การเยี่ยมบานผูปวย เปนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริง การรวมออกตรวจสอบเฝาระวังสถานประกอบการ หรือเยี่ยมบานผูปวยโดยเครือขายชุมชน 

ทาํใหแกนนาํเครอืขายรับทราบขอมลูพืน้ฐาน สถานการณปญหาทีเ่กดิขึน้จรงิ รบัทราบความคดิเห็นหรอืปฏกิริยิา

ของผูประกอบการและประชาชน ในเขตพื้นท่ีตนเอง ไดเรียนรูเรื่องยา ผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ ทั้งในสถาน

ประกอบการหรือที่ผูปวยใช และไดศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ การออกเยี่ยมใหคําแนะนําประชาสัมพันธดาน

ทุกขสุข ความเปนอยู ของผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) เปนภารกิจหลักท่ีปฏิบัติกันเปนประจํา ผูนําชุมชน

จึงมีความรูและทักษะพื้นฐานอยูแลวระดับหน่ึง การเพิ่มประเด็นการตรวจเยี่ยมดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

เพื่อการบริโภคใหปลอดภัย สามารถบูรณการรวมกันได 

         o การประกวดผลงานวิชาการ ในเวทีนําเสนอผลงานวิชาการระดับตางๆ ทั้งในระดับอําเภอ 

จังหวัด ระดับเขต หรือประเทศ สามารถคัดเลือกตัวแทนจากเครือขายไปนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู

ตามหัวของานที่เหมาะสม ตัวแทนนั้นไดทั้งพัฒนาความรูและทักษะในการพูดและนําเสนอผลงาน และยังได

เรียนรูกับเครือขายอื่นๆ ในการประชุมวิชาการนั้น 

         o วิทยากรอบรมในงานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข การรวมเปนทีมวิทยากรถายทอด

ประสบการณ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายอื่นในโอกาสตางๆ เปนการพัฒนาศักยภาพของเครือขาย

สูความเขมแข็งที่ย่ังยืนทางหนึ่ง เนื่องจากเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปนวิทยากรนั้น

คือผูทีไ่ดรบัการยอมรบัวามีความรู มศีกัยภาพ และมีการเตรยีมการ เตรยีมตวักอนถายทอดความรูใหผูอ่ืน เชน 

ทบทวนความรู แนวทางการทํางาน ศึกษาและสรุปผลงาน และทบทวนกลยุทธที่ใชในการแกไขปญหาหรือ

แนวทางการทํางานแบบใหมที่คนพบจากการทํางาน ในขณะเดียวกันวิทยากรยังไดเรียนรูวิชาการใหมๆ จาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมหรืออบรมนั้น

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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         o การแลกเปลีย่นเรียนรูภายในเครอืขายและระหวางเครอืขาย เปนการแลกเปลีย่นประสบการณ

การทํางาน กลยุทธ ปญหาอุปสรรค และการแกไขปญหา รวมถึงการคิดนวัตกรรมใหมมาใชในการพัฒนางาน

ของแตละคน การแลกเปลีย่นเรียนรู คลายการถอดบทเรยีนโดยยอ โดยการนาํสวนทีเ่ปนขอสรปุ หรอืขอโดดเดน

ชัดเจนที่เปนปจจัยทําใหเกิดความสําเร็จ หรือลมเหลวในการขับเคลื่อนงาน  

 5.6.7 ประชมุสรปุผลงานประจาํป แลกเปลีย่นเรยีนรูเพือ่ขยายงาน ขยายเครอืขาย รวมวางแผน

แกไขปญหาของชมุชนในอนาคตโดยเครอืขายชมุชน 

         การจดัประชมุสรุปผลการดาํเนินงาน และแลกเปลีย่นเรยีนรูประจําป เปนการสรางความมสีวน

รวมในการวางแผนแกไขปญหาอยางตอเน่ือง เปนเวทสีรปุวเิคราะหผลการดาํเนนิงาน แลกเปลีย่นเรยีนรูกลยทุธ

ในการแกไขปญหา หรือการคนพบนวัตกรรมใหมๆ ของแตละชุมชน อีกทั้งยังเปนโอกาสใหเครือขายไดทํา

ความรูจักเพ่ือนใหม สรางความสมัพนัธทีด่ตีอกัน เกิดการขยายเครอืขายอยางตอเนือ่ง ขอเสนอแนะของเครอืขาย

นาํไปจดัทาํแผนงานโครงการสาํหรบัดาํเนนิงานในปถดัไป โดยมกีารเชญิหวัหนาสวนราชการ นาํโดยนายอําเภอ

และผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นรวมรับฟงการนําเสนอแผนงานโครงการของแกนนําชุมชน เพื่อให

ผูบรหิารรบัทราบการดาํเนินงาน พรอมชีแ้นะและสนบัการดาํเนนิงานตอเนือ่ง นอกจากนีย้งัเปนเวทเีชิดชูเกยีรต ิ

มอบรางวัลใหแกบุคคล หรือเครือขายระดับพื้นที่ที่มีผลงานดีเดน สามารถเปนแบบอยางใหกับผูอื่นได สราง

แรงบันดาลใจ กระตุนการสรางจิตสํานึกที่ดีตอชุมชน ตอสังคมอีกชองทางหนึ่ง

 5.6.8 พื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู ศูนยเรียนรูระดับชุมชน 

         การรับศึกษาดูงาน เปนกลยุทธหนึ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนปจจัยสรางความตอเนื่อง

ในการดําเนินงาน การรับศกึษาดงูานเปนการประชาสมัพนัธการดาํเนนิงานของเครอืขายใหคนในชมุชนไดรบัรู 

และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายภายนอกท่ีมาดูงานดวย ซึ่งกอนท่ีจะรับดูงานตองมีการประชุมหารือ

ในการเตรยีมพืน้ที ่เตรยีมงาน เตรยีมทมีงาน ทําความเขาใจในงาน กระตุนใหทกุคนในชุมชนตืน่ตวัในการเปน

เจาบาน เปรียบเสมือนไดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในชุมชนพรอมกันกอนหลายครั้งกอนที่จะถึงวันจริง 

การนาํเสนอขอมลูแกผูมาศกึษาดงูาน ใหคนในชมุชนเปนผูนาํเสนอผลงานพรอมตอบขอซกัถามตางๆ เปนการ

เสริมศักยภาพผูนําในการพัฒนาดานการสื่อสาร บุคลิกภาพและความเปนผูนํา สรางความม่ันใจ เกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองและชุมชน การรับศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูควรมีการหมุนเวียนสถานที่รับดูงาน

ในแตละชมุชนเพือ่เปดเโอกาสใหเครอืขายชมุชนตางๆ ไดเรยีนรูและพฒันางานสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล

ในชุมชนทั่วถึง

         สรุปตัวอยางขอดีที่ไดรับจากการรับเปนพื้นที่ศึกษาดูงาน 

         o เปนเวทีประชาสัมพันธแนะนําชุมชนใหเปนที่รูจัก

         o ชวยเนนยํ้าจุดยืนในเปาหมายของงาน และตอยอดงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

         o ชุมชนไดพัฒนาสถานที่ สภาพแวดลอมใหนาอยู สวนงาม

         o เวทีสรางดาวของชุมชน /เครือขายสรางแกนนําเครือขาย

         o สรางความภาคภูมิใจในตนเองและชุมชนสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานตอเนื่อง 

         o ขยายเครือขายการดําเนินงานกับเครือขายอื่นๆ

         o มีการสรุปผลการดําเนินงานที่ครอบคลุม สามารถนํามาใชเปนขอมูลอางอิงหรือเปนขอมูล

นําเขาในการพัฒนางานระบบยาได

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 5.6.9 การสะทอนปญหา และรวมจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาเชิงระบบ

         การแกไขปญหาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ปญหานั้นควร

ไดรบัการแกไขจากหนวยงานทีเ่ก่ียวของทกุระดบั เพราะบางเรือ่งเกนิความสามารถหรือเกนิขอบเขตท่ีเครือขาย

ชุมชนจะดําเนินการได ตองอาศัยการจัดการจากหนวยงานระดังสูงกวา ดังน้ันจึงตองมีการสะทอนปญหาและ

ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากระดับชุมชนกลับสูหนวยงานที่เกี่ยวของ หากขอมูลน้ันไดรับการตอบรับ 

และนําไปใชในการผลักดันการขับเคลื่อนงานเชิงระบบ จะชวยใหเครือขายชุมชนขับเคลื่อนงานในพื้นที่ไดงาย

และสามารถแกไขปญหาไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เมื่อเครือขายชุมชนเห็นผลตอบสนองของการสะทอนปญหา

ยอมเกิดความพึงพอใจและภูมิใจในผลงานเชิงประจักษ สรางกําลังใจในการทํางานทํางานตอเน่ืองการสะทอน

ขอมูลกลับเพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาเชิงระบบ 3 ระดับ คือ ตนนํ้า (ระดับสวนกลาง) กลางนํ้า 

(ระดับเขต จังหวัด private sector) และปลายนํ้า (ระดับอําเภอ ชุมชน) ดังนี้

 1. “ตนนํา้” คอื กระทรวงสาธารณสขุและภาคีเครอืขายระดบัประเทศ ไดแก สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาที่ดูแลมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ กรมวิทยาศาสตรการแพทยที่ตรวจวิเคราะหยืนยันความ

ปลอดภยัของยาและผลติภณัฑสขุภาพ โรงงานผลติอาหารและยา สาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศันและกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิทีก่าํกบัดแูลสือ่วิทยุโทรทศัน ศูนยวิชาการดานยาและสุขภาพ 

 2. “กลางนํ้า”

     2.1 เปนสวนของกลไกการดําเนินงานในเครือขายระดับจังหวัด โดยมีสํานักงานสาธารณสุขเปน

แกนหลัก ที่มีบทบาทในการจัดการทั้งระบบในจังหวัด ไดแก กําหนดนโยบาย กําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล 

สนบัสนนุดานวชิาการรวมถงึการบรูณาการเชือ่มตอกบัหนวยงานภาคสวนอืน่ๆ เชน อยัการ ตาํรวจ สถานศกึษา 

ฝายปกครอง องคกรสวนทองถิ่น สื่อมวลชน องคกรภาคประชาชน เปนตน บทบาทสําคัญของเครือขายระดับ
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จังหวัดคือคอยใหการสนับสนุนเครือขายระดับอําเภอและชุมชน ดานวิชาการ การใชมาตรการทางกฎหมาย 

การจัดการตอหากใชมาตรการทางชุมชนแลวยังไมสามารถแกไขได  

     สถานประกอบการดานยาภาคเอกชน (Private Sector) หมายถงึ สถานประกอบการทีใ่หบรกิาร

ดานสุขภาพและดานยาท่ีไมใชหนวยงานของราชการ ไดแก รานขายยา (ขย.1 ขย.2) ทกุประเภท คลนิิกเวชกรรม 

คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ นอกจากนี้ในชุมชนยังมีรานชํา รานสะดวกซื้อ ที่มีการจําหนายยาในชุมชน 

สถานบรกิารสขุภาพเอกชนควรมกีารส่ังใชยา จายยา จาํหนายยาทีม่คีณุภาพประสิทธภิาพ ปลอดภยั มกีารใชยา

อยางถกูตอง สมเหตผุลตามความจาํเปน คุมคา เพือ่ประโยชนของผูรบับรกิารและประชาชน แตหากไมเปนไป

ตามแนวทางดังกลาว เชนกรณีรานยาที่จําหนายยาใหรานชํา รานชําและ สถานพยาบาลจายยาเกิดขอบเขต

ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย สถานพยาบาลใหบริการดานยาไมเหมาะสม เชนเนนการใชสเตียรอยดเกินความ

จาํเปน หรอืพบมผีูเกดิอาการไมพงึประสงคจากการใชยาจากสถานประกอบการดานยาภาคเอกชน ซึง่หากพบ

กรณีดังกลาว มีแนวทางการแกปญหาในหลายรูปแบบ เชน การรณรงคใหสถานพยาบาลและรานขายยา

ใหขอมูลดานยา (ช่ือยาบนฉลากยา) ครบถวน การใชมาตรการทางสังคมจากการสรางกติกาชุมชนสําหรับ

ผูประกอบการรานชําที่เปนผูนําชุมชนที่กลาวขางตน ผู

 3. “ปลายนํา้” คอืเครอืขายระดบัอาํเภอและในชมุชน เมือ่ปลายนํา้พฒันาเครอืขายสงเสรมิการใชยา

อยางสมเหตผุล ใหชมุชนสรางมาตรการปองกันภัยแบบมีสวนรวมของชุมชน มีวธิกีารจดัการกับผลติภัณฑสขุภาพ

ที่ไมปลอดภัยในชุมชนโดยการสรางกลไกเฝาระวัง และจัดการปญหาในระดับอําเภอ ชุมชนแลว สิ่งสําคัญคือ

การสะทอนขอมูล รายงานกลับไปใหแกกลางนํ้า ตนนํ้า หากปญหานั้นเกินศักยภาพในการจัดการปญหาระดับ

ปลายนํ้า หรือเพื่อใหมีสถานการณขอมูลปญหาระดับจังหวัด เขต หรือประเทศ เพื่อใหนําขอมูลดังกลาวไป

ขับเคลื่อนในการแกไขปญหาเชิงระบบไดครบวงจร และทําพรอมกันทุกพื้นที่ หรือเปนขอมูลที่นํามาใชในการ

ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของได เพราะผลกระทบตอสุขภาพนําไปสูผลกระทบตอเนื่องอีกหลายดาน เชน 

ดานเศรษฐกิจ เรื่องคาใชจายสวนบุคคล คาใชจายในระบบการรักษาพยาบาล ดานสังคม ซึ่งสงผลกระทบตอ

กับความเปนอยู และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ตัวอยางขอมูลสะทอนกลับจากชุมชนกลับสูกลางนํ้าและตนนํ้า

ภาคผนวกที่ 15 การสะทอนการสำรวจขอมูล

ยาในชุมชน 8 จังหวัดสูขอเสนอเชิงนโยบาย

ภาคผนวกที่ 14 การสะทอนความตองการ

ความรวมมือจากทุกภาคสวน

ภาคผนวกที่ 16 การสะทอนปญหา

ยาฝาแฝด (LASA) จากชุมชน
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4.4 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในภาคเอกชน 
       (Good Private Sector)

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 กระทรวงสาธารณสขุไดกาํหนดนโยบายใหโรงพยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุทกุแหงดาํเนินการ
พฒันาระบบบริการสขุภาพเพือ่ใหมีการใชยาอยางสมเหตผุลทัง้ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาล
ชมุชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แมวาผลการดาํเนนิการทีผ่านมาจะบรรลตุามเปาหมายอยางดกีต็าม 
แตยงัพบวาประชาชนยังมกีารรับบริการดานยาจากสถานประกอบการดานยาและสขุภาพภาคเอกชนทีเ่ปนแหลง
กระจายยาอืน่ทีอ่ยูในชมุชนดวย เชน รานยา คลนิกิเอกชน ซึง่รวมไปถงึรานชาํ รานสะดวกซือ้ หากสถานบรกิาร
ดานยาภาคเอกชนดังกลาว ไมตระหนักหรือใหความรวมมือในการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 
ยอมจะสงผลใหประชาชนไดรับยาที่เกินความจําเปนไมคุมคาและอาจจะไมไดรับการดูแลในการใชยา
อยางปลอดภัย ดังน้ันจงึควรสงเสรมิใหสถานประกอบการดานยาภาคเอกชนมกีารดาํเนนิงานสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผลดวย
 การสงเสริมใหสถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชน ดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตผุล ควรคาํนึงถงึ คอื เปนการดาํเนนิการใหผูประกอบวชิาชพี และผูประกอบการ ทีเ่กีย่วของเหน็ความสาํคญั
และสมัครใจในการใชยาอยางสมเหตุผลนําไปสูการปฏิบัติท่ีดีและการพัฒนาคุณภาพการใหบริการการรักษา
สรางความปลอดภัยดานยาแกผูรับบริการ โดยสนับสนุนใหมีการสั่งใชยาการจายยาและการใชยาโดยคํานึงถึง
ขอบงใชตามหลักฐานเชิงประจักษมีความปลอดภัยและคุมคาเพื่อลดปญหาการใชยาไมเหมาะสมทั้งนี้ ตอง
ดําเนินการควบคูไปกับการกํากับดูแลสถานประกอบการดานยาภาคเอกชนทุกแหง ใหปฏิบัติตามขอกฎหมาย
และตามมาตรฐาน อยางเทาเทียมกัน รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย ซี่งหากสามารถทําใหสถานประกอบการ
ดานยาภาคเอกชนในพื้นที่ทุกแหง รวมดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลอยางตอเนื่องและจริงจัง 
ยอมเกิดประโยชนแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง

2. เปาหมาย
 1. สถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชนมีการสั่งใชยา จายยา จําหนายยาที่มีคุณภาพ
ประสทิธภิาพ ปลอดภยั มีการใชยาอยางถูกตอง สมเหตผุลตามความจาํเปน คุมคา เพือ่ประโยชนของผูรบับรกิาร
และประชาชน
 2. รานชํา หรือรานสะดวกซื้อ ไมจําหนายยาที่หามจําหนาย

3. วัตถุประสงค
 1. เพื่อสรางการมีสวนรวมและสงเสริมใหมีการใชยาอยางสมเหตุสมผลในสถานประกอบการดานยา
และสุขภาพภาคเอกชนและสถานที่จําหนายยา
 2. เพือ่ใหประชาชนไดรบัความปลอดภยัจากการรบับรกิารดานยาจากสถานประกอบการดานยาและ
สุขภาพภาคเอกชน และสถานทีจ่าํหนายยา

4. นิยาม
 1. สถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชน หมายถึง สถานประกอบการภาคเอกชน 
ที่ดําเนินการ ใน 2 ลักษณะ ไดแก 

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

73แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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     (1) สถานประกอบการที่ใหบริการดานยาหรือผลิตภัณฑที่มุงหมายในการรักษาโรค ไดแก รานยา 

เชน รานขายยาประเภท ขย.1 ขย.2 เปนตน

     (2) สถานประกอบการที่ใหบริการดูแล รักษาและบริการดานยาในชุมชนท่ีไมใชหนวยงานของ

ราชการ หรือเรียกวา “คลินิกเอกชน” เชน  คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภเปนตน

 2. สถานที่จําหนายยา เชน รานชํา รานสะดวกซื้อ 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน

 การพัฒนาสถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชนเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

เปนการพัฒนาที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของภาคเอกชน ตั้งแตรวมคิดวางแผน รวมดําเนินการ รวมตัดสินใจ 

รวมประเมนิผล และรวมรบัผลประโยชน จากการเปนสวนหนึง่ของการสรางชมุชน/ตําบล RDU จากนัน้จะเปน

ขัน้ตอนของการพฒันาและประเมนิสถานประกอบการดานยาและสขุภาพภาคเอกชนเขาสูมาตรฐานการดําเนินงาน

การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในสถานประกอบการ โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

 5.1 ขั้นเตรียมการ

       5.1.1 จัดเตรียมขอมูลผูประกอบการรานยา คลินิกเอกชน รานชํา รานสะดวกซ้ือ ในพื้นท่ี 

รวมทั้งขอมูลผลกระทบตอสุขภาพจากการใชยา ขอมูลสถานการณการกระจายยาในชุมชน และขอมูลทาง

วิชาการที่เกี่ยวของ

       5.1.2 จัดทําใบสมัครเขารวมโครงการ (ขึ้นกับแตละพื้นที่)

       5.1.3 จดัเตรยีมแบบประเมนิมาตรฐานสาํหรบัสถานประกอบการดานยาและสขุภาพภาคเอกชน

ในแตละประเภท

 5.2 ขั้นตอนดําเนินการ

       1. กําหนดทีมผูรับผิดชอบ เปาหมาย ประสานความรวมมือระดับอําเภอโดยมีตัวแทนจาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและผูประกอบการ เขารวมดวย

       2. กําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินการโดยเนนพื้นที่ที่ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งและมีสถาน

ประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชนที่ใหความรวมมือในการดําเนินงาน

       3. ประชมุผูประกอบการ ผูมีสวนไดสวนเสยี รวมทัง้เครอืขายทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมกีารคืน

ขอมูลสถานการณปญหาเชื้อดื้อยา การกระจายยาที่ไมถูกตองเหมาะสม รายงานอาการอันไมพึงประสงคจาก

การใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพรวมถึงผลกระทบกับประชาชนจากการใชยาอยางไมสมเหตุผล โดยใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและวางแผนการดําเนินงานในพื้นที่รวมกัน

       4. ประชาสมัพนัธเชญิชวนใหรานยา คลนิกิเอกชน รวมท้ังรานชาํ รานสะดวกซือ้ ในพืน้ที ่สมัคร

เขารวมดําเนินการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลโดยชีแ้จงวตัถุประสงคของการดาํเนนิงาน และขอความรวมมอื

ในการสมัครเขารวมโครงการ

       5. จัดประชุมผูประกอบการที่เขารวมโครงการ เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน โดยขอความ

รวมมือในการพัฒนาตามมาตรฐานท่ีกําหนด เนนการมีสวนรวมของสถานประกอบการดานยาและสุขภาพ

ภาคเอกชน ทัง้รานยา คลนิกิเอกชน รานชาํ รานสะดวกซือ้ โดยใหผูประกอบการมสีวนรวมในการพิจารณาวา

จะเลือกพฒันาเร่ืองใดกอนหลงัตามความพรอมและบรบิทของพืน้ที ่โดยมขีอสรปุเปนขอตกลงรวมกนัในแตละพืน้ที่

วาจะดําเนินการในเรื่องอะไรบาง อยางไร

74 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



       6. ประเมินความรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของกลุมผูประกอบการกอนการฝกอบรม 

       7. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการและทักษะอื่นๆ

ที่จําเปนในการดําเนินการตามแนวทาง PLEASE

       8. สรางความตระหนกัสงเสรมิความรู ความเขาใจในการใชยาอยางสมเหตผุลในสถานประกอบการ

ดานยาและสุขภาพภาคเอกชนเพ่ือใหเห็นความสําคัญของปญหาเช้ือดื้อยาและการใชยาอยางสมเหตุผล 

โดยบูรณาการการทํางานกับการสรางมีสวนรวมของชุมชน

       9. กําหนดมาตรการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมของ

สถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชน

       10. สงเสริมสนับสนุนสถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชนใหดําเนินการตาม

แนวทางท่ีกาํหนด โดยสนบัสนนุ สือ่ ขอมูลวิชาการ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ การสรางแรงจงูใจหรอื

เชดิชผููประกอบการที่มีการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผล หรือผานเกณฑตามมาตรฐานที่กําหนด

       11. บรูณาการกับงานเภสัชกรรมปฐมภมูแิละงานคุมครองผูบรโิภคดานผลติภณัฑสขุภาพ (คบส.)

       12. นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)  

       13. ติดตาม กํากับการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังประเมินความรูดาน

การใชยาอยางสมเหตุผลของกลุมผูประกอบการหลังดําเนินการ

       14. สรุปผลการดําเนินงาน

6. บทบาทสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการสนับสนุนการดําเนินงานสถานประกอบการดานยาและ

สุขภาพภาคเอกชนเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรทําหนาที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผล เชน

 o สรางการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานยาภาคเอกชนเกี่ยวกับการใชยา

อยางสมเหตุผล เชื้อด้ือยาและทําความเขาใจเกณฑมาตรฐานการประเมินฯ

 o การสนับสนุน สื่อประชาสัมพันธ แกสถานประกอบการดานยาภาคเอกชนเพื่อใชในการเผยแพร

และสื่อสารกับผูมารับบริการในสถานประกอบการเอกชน 

 o การประชาสัมพันธสถานประกอบการดานยาภาคเอกชนที่ผานเกณฑการประเมินสถานประกอบ

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลใหประชาชนในพื้นที่ทราบ

 o การติดตามและกาํกับการดาํเนนิงานพัฒนาสถานประกอบการดานยาภาคเอกชนสงเสรมิการใชยา

อยางสมเหตุผลในพื้นที่

7. แนวทางการพัฒนาสูการเปนสถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชน ที่สงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผล ตามกุญแจสําคัญ 6 ประการ (PLEASE)  โดยมีการจัดทําประเด็นรายละเอียดแยกประเภท

สถานประกอบการภาคเอกชนดังนี้

 7.1 สถานประกอบการท่ีใหบริการดานยาหรือผลิตภัณฑที่มุงหมายในการรักษาโรค และสถานที่

จําหนายยา 

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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       7.1.1 สถานประกอบการท่ีใหบริการดานยาหรือผลิตภัณฑที่มุงหมายในการรักษาโรค เชน 
รานขายยาประเภท ขย.1 ขย.2 ขยบ.

กุญแจ แนวทาง

P=Policy for RDU

การกําหนดนโยบายในการสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผล

- ขอความรวมมือรานยาสมัครเขารวมดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 
ในเครือขายรานยา RDU (RDU pharmacy)

วัตถุประสงค เพื่อใหรานยามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

ดวยความสมัครใจเนื่องจากทั้ง 3 กลุมโรค 

บางกรณีเปนโรคที่ไมจําเปนและไมควรใชยา

ปฏิชีวนะ แตมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะสูงมาก

- กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน RDU ที่สําคัญในรานยาไดแก 
: มีการใชยาอยางสมเหตุผลในกลุมยาปฏิชีวนะ ใน 3 กลุมโรคไดแก โรคติดเชื้อที่
ระบบทางเดินหายใจสวนบน (URI) โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 
และบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ

: ไมจําหนายยาที่ไมควรใช ตามรายการที่กําหนด
(8 รายการ)
1. Erythromycin estolate (Capsule) เนื่องจาก Hepatotoxicity สูงกวาเกลือ
ชนิดอื่น
2. Furazolidone ทั้งชนิดยาเดี่ยว และสูตรผสม เน่ืองจาก การใชยาระยะยาว
อาจกอมะเร็ง

3. Nimesulide เนื่องจากการเกิด Hepatotoxicity
4. Serratiopeptidase เนื่องจาก ขอมูลดานประสิทธิผลของยาไมเพียงพอ
5. ยาอมที่มียาปฏิชีวนะเปนสวนผสม เชน ยาอมผสมนีโอมัยซินเนื่องจากปญหา
ประสิทธิผล และเพิ่มความเสี่ยงตอการดื้อยา
6. ยาพนคอที่มีสมุนไพรเปนสวนผสมเนื่องจากปญหาดานประสิทธิผล
7. Cloxacillin เนือ่งจาก มปีญหาดานประสทิธผิลเมือ่เทยีบกบัยาอืน่ (Dicloxacillin)

8. Paracetamol IM เนื่องจาก มีปญหาดานประสิทธิผลและความปลอดภัย

วัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนใหรานชําปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมาย

: ไมจําหนายยาอันตรายและยาที่หามจําหนายใหแกรานชํา
- จําหนายเฉพาะยาสามัญประจําบานแกรานชํา-ไมจําหนายยาอันตรายทุกชนิด 

รวมท้ังยาท่ีผดิกฎหมายใหแกรานชาํ เชน ยาชุด ยาลางไต ยาปฏิชีวนะ ยาNSAIDs 
และสเตียรอยด เปนตน

วัตถุประสงค เพื่อใหผูปวยไดรับยาที่มีคุณภาพ 

มาตรฐาน ซึ่งสงผลถึงประสิทธิภาพการรักษา
- มีการจัดซ้ือยาที่ผลิตจากสถานที่ผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานและแหลง
จําหนายที่ถูกตองตามกฎหมาย เช่ือถือได

วตัถุประสงค เพ่ือใหผูปวยไดรบัยาทีมี่คณุภาพ 
มาตรฐาน ซึ่งสงผลถึงประสิทธิภาพการรักษา

- การคัดเลือก จัดหายาที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อใชในการบริการ

วัตถุประสงค เพื่อรวมดําเนินงานการสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตผุลซึง่จะสงผลใหการรกัษา

เปนแนวทางเดียวกับที่กระทรวงฯ กําหนด

- ขอความรวมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนด และไมแนะนําการใชยา

แกผูปวยเกินความจําเปนเพื่อประโยชนทางการคา

76 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กุญแจ แนวทาง

วตัถปุระสงค เพ่ือชวยใหผูปวยไดรับความปลอดภยั 
และมกีารสงตอไปรักษาอยางเหมาะสม

- การใหความรวมมอืในการคาํแนะนาํพเิศษ สงตอผูปวยเพ่ือการรกัษา/ควบคมุ
ปองกันโรค โดย

- การระมดัระวังการจายยา NSAIDs หรอื Aspirin ในชวงไขเลือดออกระบาด
- การสงตอผูปวยที่มีอาการแพยา สงสัยวัณโรคฯลฯ เพื่อใหเขารับการรักษา
ที่โรงพยาบาล

L=Labelling and Leaflet for patient Information

การจัดทําฉลากยา ฉลากยาเสริม และขอมูลยา

สูประชาชน

วัตถุประสงค เพื่อสรางความเขาใจแกประชาชน 
ใหทราบและสามารถจดจําชื่อยาที่ใชอยูได และ

ปองกันการใชยาอยางซ้ําซอนจากยาสูตรผสม หรือ
จากการเปลี่ยนยี่หอยาจากที่เคยใชอยู

- พัฒนาฉลากยาใหเปนฉลากยามาตรฐานRDU โดยแสดงชื่อยาสามัญทางยา
เปนภาษาไทย และมีคําเตือนในยาบางรายการที่จําเปน
โดย
- พมิพ/เขยีนช่ือยาบนซองยาโดยเนนการแสดงช่ือสามญัทางยา (Generic Name) 

เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีคําเตือนในยาบางรายการที่จําเปน

- สงเสริมการจายยาแบบแผงโดยเฉพาะยาที่พบอัตราการแพยาสูงไดแก 
ยาปฏิชีวนะ

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูปวยใชยาไดอยางถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพ

- จัดทําฉลากชวยสําหรับยาที่จําเปนตองใหคําแนะนําเปนพิเศษเชน ยาพน 
ยาเหน็บชองคลอด

วัตถุประสงค เพื่อใหขอมูลท่ีจําเปนเพ่ิมเติมในการ
ใชยาดังกลาวแกผูปวย

- จัดทําฉลากเสริมสําหรับยา13 กลุมตามแนวทางการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผล ในรายการ ที่มีการจําหนายในรานยา โดยสามารถปรับ
คําแนะนําไดตามความเหมาะสม

E=Essential RDU Tools

การจัดหาเครื่องมือที่จําเปนที่ชวยใหเกิดการใชยา

อยางสมเหตุผล

วตัถปุระสงค เพือ่ชวยใหเกดิการใชยาอยางสมเหตผุล

มีการแจงเตือนใหมีความระมัดระวังในการจายยา

เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใชยา

1. มีการใชแนวทางการรักษาและการสั่งใชยาตามแนวทางที่กําหนด รวมทั้ง
แนวทางการสั่งใชยาปฏิชีวนะใน 3 กลุมโรค ไดแก URI , Acute Diarrhea 

และบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
2. ปฏิบัติตามขอปฏิบัติและขอควรหลีกเลี่ยงที่สําคัญในการรักษาโรคตางๆ 
ในการใชยาอยางสมเหตุผล

3. มีคูมือ/ แนวทาง/ Guideline สําหรับการใชยาอยางสมเหตุผล เชน 
คูมือการใชยาอยางสมเหตุผลในรานยาของ อย.
4. มีการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบใน 3 กลุมโรค ตามแนวทางท่ีกําหนด
5. มีการหาสูตรยาทดแทนการใชปฏิชีวนะ ที่ใหผลการรักษาใกลเคียงกัน
6. มีการปฏิบตัติามขอปฏิบติัและขอควรหลีกเล่ียงท่ีสาํคญัในโรคตา หู คอ จมูก 

และการใชยาในโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
7. มีปายแจงเตือน/จัดทําเคร่ืองมือที่ปองกันการเกิดอันตรายจากการใชยา/

การแพยา/โรคประจําตัว/ยาที่ใชประจํา/หญิงตั้งครรภ/หญิงใหนมบุตร

A=Awareness for RDU Principle Among Health 

Personnel and patients

การสรางความตระหนกัรูในการใชยาอยางสมเหตผุล

แกผูประกอบวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทยผูปวย 
และผูรับบริการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปวยและประชาชนมีความรู และตระหนัก

ถึงความสําคัญของการใชยาอยางสมเหตุผลและ

การติดเชื้อดื้อยา

1. สรางความตระหนักรูแกบุคลากรและผูรับบริการ เพื่อใหมีการใชยา
อยางปลอดภัยและสมเหตุผล

โดย
- มีการใหความรู/คําปรึกษาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งการดูแล
สุขภาพแบบองครวม

- มีการเผยแพรความรูในเรื่องการใชยาอยางปลอดภัยในรูปแบบตาง ๆ
- สรางความตระหนักรู เร่ืองการใชยาปฏิชีวนะ  NSAIDs อยางปลอดภัยแก
ผูรับบริการ
- สอบถามขอมูลที่จําเปนในการจายยา เชน ยาเดิมที่ใชอยู การแพยา 
โรคประจําตัวฯลฯ

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กุญแจ แนวทาง

- แนะนําผูปวยใหนํายาที่ใชไปดวยทุกคร้ังที่ไปรับบริการดานสุขภาพในทุกแหง

- มีการสื่อสารแจงเตือนภัยผานชองทางตางๆ

2. ใหรายงานในระบบรายงาน AE (Adverse Event) และการใชยาไมเหมาะสม 

โดย
- มีการสงรายงานและสงตอขอมลู เชน รายงาน AE (Adverse Event) การใชยา
ไมเหมาะสม
- มีการคืนขอมูลใหผูปวยประชาชนและชุมชน

S=Special Population Care

การดูแลดานยา เพื่อความปลอดภัยของผูปวย

กลุมพิเศษ
วัตถุประสงค

เพื่อใหผูปวยกลุมพิเศษไดรับการดูแลใหมีความ
ปลอดภัยในการใชยา

- มีแนวทางการดูแลการใชยาในผูปวยกลุมพิเศษ ไดแก กลุมผูสูงอายุ เด็ก 
หญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร ผูปวยโรคตับและผูปวยโรคไตเรื้อรังไดแก

- ผูสูงอายุ (ระวังการใชยากลุม First generation Antihistamine) 
ยาคลายกลามเน้ือ (Orphenadrine) Flunarizine Cinnarizine และพิจารณา
ปรับลดขนาดยาในกรณีที่จําเปน
- เด็ก ระวังการใชยาในเด็กที่มีภาวะ G6PD การใชยากลุม NSAIDs
- หญิงมีครรภ ระวังการใชยา warfarin Ergotamine Statin
- หญงิใหนมบตุร (ระวังการใชยา NSAIDs ยาคุมกาํเนิดชนดิ EE (Ethinyl Estradiol)

ยาที่มีสวนผสม Phenylephrine
- ผูปวยโรคตับ ระวังการใช Paracetamol ยานํ้าสมุนไพรที่มีสวนผสม Alcohol
- ผูปวยโรคไต ระวังการใชยากลุม NSAIDs ยาสมุนไพร
- ผูปวยที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด/ยากันชัก

E= Ethics in Prescription

สงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางเภสชักรรม

1. จายยาใหผูปวยโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ/กฎหมายที่กําหนด 

โดย
- ไมจายยาที่ไมจําเปนใหผูปวย เพื่อหวังประโยชนทางการคา
- มีการจายยาอยางสมเหตุผล มีประสิทธิภาพตามความจําเปนในการรักษา
- ไมจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพที่มีความเสี่ยงที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน 

ผลิตภัณฑที่ปลอมปนสเตียรอยด/ลดความอวน) ตลอดจนไมจําหนายยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือมีการโฆษณาโออวดเกินจริง

2. สงตอขอมูลที่เปนประโยชนใหกับหนวยงานภาครัฐ และความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดย

- สงตอผูปวย เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม เชน กรณีคนไขไอเรื้อรังสงสัยวัณโรค  
- รายงานการใชยาในทางที่ผิด( Misused)
- รายงานกรณีโรคระบาด
- รายงานกรณีอื่น ๆ

 ทั้งนี้แนวทางดําเนินการเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในรานยา รายละเอียดสามารถดูไดจาก
คูมือการดําเนินการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในรานยา ในภาคผนวกที่ 17 -19 

ภาคผนวกที่ 18 คูมือใชยาสมเหตุผล
ในรานยาเลม 2

ภาคผนวกที่ 17 คูมือใชยาสมเหตุผล
ในรานยาเลม 1

ภาคผนวกที่ 19 RDU Pharmacy
EAGLE 2018

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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       7.1.2 รานชํา  รานสะดวกซื้อ

กุญแจ แนวทาง

P=Policy for RDU
การกําหนดนโยบายในการสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผล
วัตถุประสงค เพ่ือใหรานชํา รานสะดวกซื้อ 
มีสวนรวมในการดําเนินงานสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผลดวยความสมัครใจ

ขอความรวมมือใหรานชํา รานสะดวกซื้อ สมัครเขารวมเครือขายการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผล

L=Labelling and Leaflet for Patient 
Information
การจดัทาํฉลากยา ฉลากยาเสรมิ และขอมลูยา
สูประชาชน
วตัถุประสงค เพ่ือใหผูปวยใชยาไดอยางถกูตอง
ตามสรรพคุณของการรักษา

- ยาที่จําหนายทุกรายการมีการแสดงฉลากยาที่จําหนายทุกรายการอยางถูกตอง
- ไมมีการดัดแปลงฉลากยาที่จําหนาย

E = Essential RDU Tools
การจัดหาเครื่องมือทีจําเปนที่ชวยใหเกิดการ
ใชยาอยางสมเหตุผล
วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
อยางถูกตองจากแหลงที่เชื่อถือได

- มีการเผยแพรโปสเตอรแผนพับ หรือสื่อความรูในเรื่องการใชยาปลอดภัยใน
รูปแบบตางๆ จากแหลงขอมูลความรูที่เชื่อถือไดเทานั้น

A=Awareness for RDU Principle การสราง
ความตระหนักรูแกประชาชน
วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนมีความรู และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการใชยาอยาง
สมเหตุผลและการติดเชื้อดื้อยา

- สรางความตระหนกัรูแก ประชาชนเพือ่ใหมกีารใชยาอยางปลอดภยัและสมเหตผุล
- กรณีที่ผูปวยเรียกซ้ือยาอันตราย ตองไมจําหนาย และใหคําแนะนํา/
สงตอไปรับการบริการที่รานยาคลินิก รพ.สต.หรือ รพ.ตามความเหมาะสม
- แจงเตือนภัยสุขภาพในพื้นที่

S = Special Population Care
การดูแลดานยา เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย
กลุมพิเศษ
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูปวยกลุมพิเศษไดรับ
การดูแลใหมีความปลอดภัยในการใชยา

- ไมจําหนายยาในการรักษาผูปวยพิเศษ ไดแก กลุมผูสูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ 
หญิงใหนมบุตร ผูปวยโรคตับและผูปวยโรคไตเรื้อรังโดยแนะนําใหไปพบแพทย
หรือสถานบริการสุขภาพใกลบานแทนการซื้อยากินเอง

E= Ethics in Prescription
สงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วตัถปุระสงค เพือ่ใหประชาชนมคีวามปลอดภยั
ในการใชยามากขึน้ไมเกิดอนัตรายทีไ่มพึงประสงค
จากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

- รานชําจําหนายเฉพาะยาที่ถูกตองตามกฎหมาย ไดแก ยาสามัญประจําบาน
- ไมจําหนายยาอันตราย และยาที่ผิดกฎหมายหรือหามจําหนายในรานชํา 
(เนน ยาชุด ยาลางไต ยาสเตียรอยด ยาปฏชีิวนะ NSAIDs) รวมทัง้ผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ผลิตภัณฑที่ปลอมปนสเตียรอยด/
ลดความอวน) ตลอดจนไมจําหนายยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือ
มีการโฆษณาโออวด เกินจริง
- ไมจําหนายยาหมดอายุ
- สงตอผูปวยเพือ่รบัการรกัษาทีเ่หมาะสม เชน สงสยัไขเลอืดออกสงตอหนวยบรกิาร
ปฐมภูมิใกลบาน
- ไมมียาหมดอายุ

วัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหรานชํา 
รานสะดวกซื้อ ปฏิบัติตามกฎหมาย

- รานชํา รานสะดวกซ้ือ จําหนายยาที่ถูกตองตามกฎหมาย โดย จําหนายเฉพาะ
ยาสามัญประจําบาน

- การคัดเลือก จัดหายาที่มีคุณภาพและปลอดภัยมาจําหนายใหแกประชาชน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 7.2 คลินิกเอกชน เชน คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ เปนตน

กุญแจ แนวทาง

P=Policy for RDU

การกําหนดนโยบายในการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลของ คลินิกเอกชน

1. ใหคลินิกเอกชน สมัครเขารวมดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
โดยสมัครใจ

วัตถุประสงค เพื่อใหผูปวยไดรับยาที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ซึ่งสงผลถึงประสิทธิภาพการรักษา

- มีการคัดเลือก จัดหายาที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อใชในการบริการ

วัตถุประสงค เพ่ือรวมดําเนินงานการสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผลซึง่จะสงผลใหการรกัษา

เปนแนวทางเดียวกับที่กระทรวงฯ กําหนด

- ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลของกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และไมแนะนําการใชยา
แกผูปวยเกินความจําเปนเพ่ือประโยชนทางการคา

วัตถุประสงค เพื่อชวยใหผูปวยไดรับความ

ปลอดภยั และมีการสงตอไปรกัษาอยางเหมาะสม

- การใหความรวมมือในการคําแนะนําพิเศษ สงตอผูปวยเพื่อการรักษา/ควบคุม

ปองกันโรค เชน
- การระมัดระวังการจายยา NSAIDs หรือ Aspirin ในชวงไขเลือดออกระบาด
- การสงตอผูปวยที่มีอาการแพยา สงสัยวัณโรคฯลฯ เพื่อใหเขารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาล

L=Labelling and Leaflet for Patient Information

การจัดทําฉลากยา ฉลากยาเสริม และขอมูลยา

สูประชาชน

วตัถปุระสงค เพือ่สรางความเขาใจแกประชาชน 

ใหทราบและสามารถจดจําชือ่ยาทีใ่ชอยูได และ

ปองกันการใชยาอยางซํ้าซอนจากยาสูตรผสม 

หรือจากการเปลี่ยนยี่หอยาจากที่เคยใชอยู

- พัฒนาฉลากยาใหเปนฉลากยามาตรฐาน RDU โดยแสดงชื่อยาสามัญทางยา
เปนภาษาไทย และมีคําเตือนในยาบางรายการที่จําเปน โดย 

- พมิพ/เขยีนช่ือยาบนซองยาโดยเนนการแสดงช่ือสามญัทางยา (Generic Name)

เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และมีคําเตือนในยาบางรายการที่จําเปน

2. มีการใชยาอยางสมเหตุผลในกลุมยาปฏิชีวนะใน 3 กลุมโรคไดแก โรคติดเชื้อท่ี
ระบบทางเดนิหายใจสวนบน (URI) โรคอจุจาระรวงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) 
และแผลสดเนื่องจากทั้ง 3 กลุมโรค เปนโรคที่บางกรณีไมจําเปนและไมควรใชยา
ปฏิชีวนะ แตมีอัตราการใชยาปฏิชีวนะสูงมาก

3. ไมจายยาที่ไมควรใช ตามรายการที่กําหนด 8 รายการ

4. มีการจัดซื้อยาที่ผลิตจากสถานท่ีผลิตที่ไดรับการรับรองมาตรฐานและแหลง

จาํหนายท่ีถกูตองตามกฎหมาย เชือ่ถอืไดเพือ่ใหผูปวยไดรบัยาทีม่คีณุภาพ มาตรฐาน 

ซึ่งสงผลถึงประสิทธิภาพการรักษา

    3.1 Erythromycin estolate (Capsule) เนื่องจาก Hepatotoxicity สูงกวา
เกลือชนิดอื่น
    3.2 Furazolidone ทั้งชนิดยาเดี่ยว และสูตรผสม เนื่องจากใชยาระยะยาว 
อาจกอมะเร็ง

    3.3 Nimesulide เนื่องจากHepatotoxicity
    3.4 Serratiopeptidaseเนื่องจาก ขอมูลดานประสิทธิผลของยาไมเพียงพอ
    3.5 ยาอมที่มียาปฏิชีวนะเปนสวนผสม เชน ยาอมผสมนีโอมัยซิน เนื่องจาก
ประสิทธิผล และเพ่ิมความเสี่ยงตอการดื้อยา

    3.6 ยาพนคอที่มีสมุนไพรเปนสวนผสม เนื่องจากปญหาดานประสิทธิผล
    3.7 Cloxacillin เนือ่งจากปญหาดานประสทิธผิลเทยีบกบัยาอืน่ (Dicloxacillin)

    3.8 Paracetamol IM เนื่องจากปญหาดานประสิทธิผลและความปลอดภัย

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กุญแจ แนวทาง

วตัถุประสงค เพ่ือใหผูปวยใชยาไดอยางถกูตอง 
และมีประสิทธิภาพ

มีการจัดทําฉลากชวยในยาที่จําเปนตองใหคําแนะนําเปนพิเศษ เชน ยาพน 
ยาเหน็บชองคลอด

วัตถุประสงค เพื่อใหขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติม
ในการใชยาดังกลาวแกผูปวย

- จัดทําฉลากเสริมสําหรับยา 13 กลุมตามแนวทางการสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผลโดยสามารถปรับคําแนะนําไดตามความเหมาะสม

E=Essential RDU Tools

การจัดหาเคร่ืองมือทีจําเปนท่ีชวยใหเกิดการ
ใชยาอยางสมเหตุผล
วัตถุประสงค เพื่อชวยใหเกิดการใชยาอยาง

สมเหตุผลมีการแจงเตือนใหมีความระมัดระวัง

ในการจายยา เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิด

จากการใชยา

- มีการใชคูมือ/แนวทาง/ Guideline สําหรับใชยาอยางสมเหตุผล 
- มีการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบใน 3 กลุมโรค ตามแนวทางที่กําหนด

- ปฏิบัติตามขอปฏิบัติและขอควรหลีกเลี่ยงที่สําคัญในการรักษาโรคตางๆ ในการ
ใชยาอยางสมเหตุผล เชน
- มีการปฏิบัติตามขอปฏิบัติและขอควรหลีกเล่ียงที่สําคัญในโรคตา หู คอ จมูก 

และการใชยาในโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- มีปายแจงเตือน/จัดทําเครื่องมือที่ปองกันการเกิดอันตรายจากการใชยา/
การแพยา/โรคประจําตัว/ยาที่ใชประจํา/หญิงตั้งครรภ/หญิงใหนมบุตร

A=Awareness for RDU Principle Among 
Health Personnel and patients

การสรางความตระหนักรูในการใชยาอยาง
สมเหตุผลแกผูประกอบวิชาชีพ ผูใหบริการ
ดานยา และผูรับบริการ

วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนมีความรู และ

ตระหนักถึงความสําคัญของการใชยาอยาง

สมเหตุผลและการติดเชื้อดื้อยา

1. สรางความตระหนักรูแกบุคลากรและผูรับบริการ เพื่อใหมีการใชยาอยาง

ปลอดภัยและสมเหตุผล
- มกีารใหความรู/คําปรกึษาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทัง้การดแูลสุขภาพ
แบบองครวม
- มีการเผยแพรความรูในเรื่องการใชยาอยางปลอดภัยในรูปแบบตางๆ
- สรางความตระหนักรู เรื่องการใชยาปฏิชีวนะ ยาNSAIDs อยางปลอดภัย ฯลฯ
แกผูรับบริการ
- สอบถามขอมูลที่จําเปนในการรักษา เชน การแพยา โรคประจําตัวฯลฯ
- แนะนําผูปวยใหนํายาที่ใชไปดวยทุกครั้งที่ไปรับบริการดานสุขภาพในทุกแหง

2. มีการสื่อสารแจงเตือนภัยผานชองทางตางๆ
- รายงานในระบบรายงาน APR และการใชยาไมเหมาะสม
- มีการสงรายงานและสงตอขอมูล เชน รายงาน APR การใชยาไมเหมาะสม
- มีการคืนขอมูลใหผูปวยประชาชนและชุมชน

S=Special Population Care
การดูแลดานยา เพื่อความปลอดภัยของผูปวย
กลุมพิเศษ
วัตถุประสงค เพื่อใหผูปวยกลุมพิเศษไดรับการ
ดูแลใหมีความปลอดภัยในการใชยา

- มีการดูแลผูปวยตามแนวทางการดูแลการใชยาในผูปวยกลุมพิเศษ ไดแก กลุม
ผูสูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร ผูปวยโรคตับและผูปวยโรคไตเรื้อรัง: 
ผูสูงอายุ ระวังการใชยากลุม First generation Antihistamine 
ยาคลายกลามเน้ือ - (Orphenadrine)

FlunarizineCinnarizineและพิจารณาปรับลดขนาดยาในกรณีที่จําเปน
: เด็ก ระวังการใชยาในเด็กที่มีภาวะ G6PD การใชยากลุม NSAIDs
: หญิงมีครรภ ระวังการใชยาwarfarin /Ergotamine/Statin
- หญงิใหนมบุตรระวงัการใชยา NSAIDs ยาคุมกําเนดิชนดิ EE (Ethinyl Estradiol)

ยาที่มีสวนผสม Phenylephrine
- ผูปวยโรคตับ ระวังการใชยานํ้าสมุนไพรที่มีสวนผสม Alcohol /Paracetamol
- ผูปวยโรคไต ระวังการใชยากลุม NSAIDs ยาสมุนไพร
- ผูปวยที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด/ยากันชัก

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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8. การกํากับ ติดตามและประเมินผล

     - การลงพื้นที่เพื่อสงเสริมพัฒนา ติดตามงาน โดยเจาหนาที่แตละระดับ  

 แนวทางประเมินผล

 1. ประเมนิจากแผนงาน/โครงการการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลทีแ่ตละระดบัจดัทํา โดยพจิารณา

การมีสวนรวมของสถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชน และการจัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริม

การดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับสถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชน

 2. ประเมินจากชุมชนที่สามารถประสานสถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชนในพื้นที่ 

เขารวม/ดาํเนินการตามแนวทางสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุลสาํหรบัสถานประกอบการดานยาภาคเอกชน

9. รางวัลหรือการตอบแทนสําหรับสถานประกอบการดานยาและสุขภาพภาคเอกชนที่ผานเกณฑ

 9.1 กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

      o ใหสถานประกอบการดังกลาวมีสิทธิพิเศษในการจําหนายยาที่ในอนาคตอาจมีการจํากัดหรือ

มีเงื่อนไขพิเศษในการจําหนาย

      o ประสานความรวมมือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการกําหนดเปนเกณฑในการ

เขารวมโครงการรานยาชุมชนอบอุน

 9.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแตละแหง: พิจารณา

      o สนับสนุน สือ่ประชาสัมพนัธ เคร่ืองมอื อปุกรณ ทีม่สีวนชวยในการดําเนนิงานสงเสรมิการใชยา

อยางสมเหตผุลในสถานประกอบการภาคเอกชน รวมถงึจดัประชุม อบรม เพิม่พนู ความรู ทกัษะตางๆ ทีจ่าํเปน

ใหแกบุคลากร

      o จัดลําดับสถานประกอบการเหลานี้ใหเปนตัวเลือกลําดับตน เมื่อรัฐมีการคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่จะดําเนินโครงการตางๆ ที่มีผลประโยชนตอสถานประกอบการ

      o มีสวนประชาสัมพันธสถานประกอบการที่ผานเกณฑเพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชน

      o มอบประกาศเกียรติบัตรใหแกสถานประกอบการเพ่ือยกยองและประชาสัมพันธในเวทีระดับ

จังหวัด

กุญแจ แนวทาง

E= Ethics in Prescription
สงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใชยามากข้ึนไมเกิดอนัตรายทีไ่มพึงประสงค
จากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

1. จายยาใหผูปวยโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ/กฎหมายที่กําหนด
2. ไมจายยาที่ไมจําเปนใหผูปวย เพื่อหวังประโยชนทางการคา
3. มีการจายยาอยางสมเหตุผล มีประสิทธิภาพตามความจําเปนในการรักษา
4. สงตอขอมูลที่เปนประโยชนใหกับหนวยงานภาครัฐ และความรับผิดชอบ
ตอสังคม เชน 

- สงตอผูปวย เพือ่รบัการรกัษาทีเ่หมาะสม เชน กรณีคนไขไอเรือ้รงัสงสยัวณัโรค 
- รายงานการใชยาในทางที่ผิด (Misused)
- รายงานกรณีโรคระบาด
- รายงานกรณีอื่น ๆ

กองบริหารการสาธารณสุข
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เอกสารอางอิง

1. ชัยรัตน ฉายากุล, พิสนธ์ิ จงตระกูล, วินัย วนานุกูล, พาขวัญ ปุณณุปูรต, เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน, 

                กิติยศ ยศสมบัติ และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ. คูมือการดําเนินงานโครงการ โรงพยาบาลสงเสริม

                การใชยาอยางสมเหตผุล.พมิพครัง้ท่ี 1. กรุงเทพมหานคร:ชมุนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย; 

                2558.

2. พรพมิล จนัทรคณุาภาส, ไพราํ บญุญะฤทธิ,์ วรนดัดา ศรีสพุรรณ, ไพทพิย เหลอืงเรืองรอง, นชุนอย ประภาโส, 

                บรรณาธิการ. การพัฒนาระบบบริการ สาขาพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล. 

                พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี: สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข; 2559.

3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง .การประชุมการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในรานยา; 

                9 มีนาคม 2562;สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง. จังหวัดลําปาง; 2562.

4. มาลี โรจนพิบูลสถิต, ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ, สุทธิพร ภัทรชยากุล, สิริมา สิตะรุโน, อรวรรณ แซลิ่ม, ทวีศักดิ์ 

                มณโีรจน และคนอืน่. RDU Pharmacy EAGLE: การใชยาอยางสมเหตผุลในรานยา. พมิพครัง้ที ่1; 

                2560.

5. วิวัฒน ถาวรวัฒนยงค, มยุรี ตั้งเกียรติกําจาย, พงศธร มีสวัสดิ์สม, ทัดตา ศรีบุญเรือง, กิติยศ ยศสมบัติ, 

                ขัตติยะ มั่งคั่ง และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ. การใชยาสมเหตุผลในรานยา. พิมพครั้งที่ 1; 2560.

6. มยรุ ีตัง้เกยีรติกาํจาย, ทตัตา ศรบีญุเรอืง, พงศธร มสีวัสด์ิสม, โอฬาริก อะสพุล, กิติยศ ยศสมบติั. บรรณาธกิาร. 

                คูมือใชยาสมเหตุผลในรานยาเลม 2. พิมพครั้งที่ 1; 2562.

 อยางไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ควรพิจารณาเพิม่มาตรฐานนีใ้หเปนกฎหมายหรอืมาตรฐานบงัคบั

ท่ีมผีลตอการตออายรุานยา คลนิกิเอกชน รวมกบัการประชาสมัพนัธใหประชาชนรบัทราบและเห็นถงึขอดีของ

สถานบริการสุขภาพที่ปฏิบัติตามและผานเกณฑมาตรฐาน

 ในป 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดเร่ิมใหโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงคลินิก สมัครเขารวม

ดําเนินการตามแนวทางโครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงาน 

และแบบฟอรมที่เก่ียวของ รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 20-23

ภาคผนวกที่ 21 หนังสือ
ขอเชิญเขารวมโครงการ
นำรอง สถานพยาบาล
เอกชน

ภาคผนวกที่ 20 แนวทาง
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพดานการใชยาอยาง
สมเหตุผลในสถานพยาบาล
เอกชน

ภาคผนวกที่ 22 แบบประเมิน
ตนเอง ดานการใชยาอยาง
สมเหตุผล สำหรับสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน 
(โรงพยาบาล)

ภาคผนวกที่ 23 แบบประเมิน
ตนเอง ดานการใชยาอยาง
สมเหตุผล สำหรับสถานพยาบาล
ประเภทไมรับผูปวยไวคางคืน 
(คลินิก)
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4.5 การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน 
       (Rational Drug Use Literacy: RDU Literacy)

1. ที่มาและความสําคัญ
 ในทุกประเทศทั่วโลกตางยอมรับวาความรอบรูดานสุขภาพเปนหัวใจของการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ยิ่งเปนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนดวยแลว ความรอบรูดานสุขภาพ (health Literacy) ยิ่งทวีความสําคัญ
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะความรอบรูดานสุขภาพไมใชเปนเพียงการใหความรูดานสุขภาพ (health education) 
แตเปนการพฒันา “ความสามารถและทกัษะ” ของประชาชนเพือ่ใหสามารถนาํความรูไปใชในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองไดอยางแทจริง มิใชมีความรู แตไมสามารถนําไปใชจัดการปญหาสุขภาพได ทําใหในชวงทศวรรษ
ที่ผานมา มีการกลาวถึง “ความรอบรูดานสุขภาพ” กันอยางกวางขวางในประเทศไทย โดยมีผูนิยามคําวา 
health literacy เปนภาษาไทยไวหลากหลาย เชน ความรอบรูดานสุขภาพ ความแตกฉานดานสุขภาพ การรู
เทาทันดานสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาวะ ในคูมือเลมนี้ ใชคําวา “ความรอบรู
ดานสุขภาพ” และนิยามเชนเดียวกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข1วาเปน “ความสามารถหรือทักษะ
ในการเขาถงึ เขาใจขอมูลสขุภาพ โตตอบซักถาม จนสามารถประเมนิ ตดัสนิใจ ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม เลอืกรบั 
เลือกใชผลิตภัณฑและบริการ เพื่อการจัดการสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม และสามารถบอกตอผูอ่ืนได”
 การพัฒนาใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพเปนวาระแหงชาติท่ีมีเปาหมายอยูท่ีการสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและชุมชนใหสามารถธํารงรักษาสุขภาพไดอยางยั่งยืน ดังปรากฏอยูในแผน
พัฒนาประเทศฉบบัตางๆ เชน แผนพฒันาสขุภาพแหงชาต ิฉบบัที ่12 (ป 2560-2564) แผนยทุธศาสตรสขุภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (ป 2560-2564) และแผนปฏิรูปประเทศดาน
สาธารณสุข (ป 2560-2579)
 เมือ่รัฐบาลประกาศใหการใชยาอยางสมเหตผุลเปนนโยบายทีส่าํคัญของประเทศไทยภายใตการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Service Plan: Rational Drug 
Use) การขบัเคล่ือนทีมุ่งผลกัดนัเพือ่สรางการรบัรูและความเขาใจของผูสัง่ใชยารวมถงึผูจายยาในสถานพยาบาล
เทานั้น จึงไมเพียงพอที่จะทําใหนโยบายนี้ประสบความสําเร็จ แตตองหมายรวมถึงการพัฒนาใหประชาชน
หรือผูใชยามีความสามารถและทักษะในการดูแลรับผิดชอบการใชยาของตนเองดวย ซึ่งคือการเสริมสรางให
ประชาชนมีความรอบรูดานการใชยาตามหลักการใชยาอยางสมเหตุผลนั่นเอง เปนการดําเนินนโยบายที่
ตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนดําเนินการทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคมใหเกิดการบูรณาการ
ที่สอดรับกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลในสังคมไทย
อยางแทจริง

2. เปาหมาย
 เพื่อใหประชาชนมีความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล

3. วัตถุประสงค
 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมเพื่อสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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(Rational Drug Use Community: RDU Community)
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4. นิยาม
 “ความรอบรูดานสุขภาพ” ถูกนิยามไวหลากหลาย1-5 และเมื่อพิจารณารวมกับความหมายของ 
“ความรอบรูดานการใชยา”6 จะเห็นวาประชาชนจะตองมีความสามารถและทักษะในการอาน (reading) 
คํานวณตัวเลข (calculate) และสื่อสาร (communicate) เพื่อใหสามารถเขาถึง (access) ขอมูลหรือ
แหลงขอมูลเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพแลว เกิดความเขาใจ (understand) สามารถประเมิน 
(evaluate) เพื่อนําขอมูลที่ถูกตองและนาเช่ือถือไปใชในการตัดสินใจ (make decision) เลือกใชยาไดอยาง
ปลอดภัย (safety) และมีประสิทธิผล (effectiveness) เกิดผลลัพธทางสุขภาพ (health outcomes) ที่ดีตอ
ตนเองและสวนรวมดวย เม่ือพจิารณาจากนยิามในลกัษณะนี ้จะเหน็ไดวา ความรอบรู (literacy) เปน “ทกัษะ
และความสามารถ” ที่แตกตางจากการใหความรู (knowledge) เพราะการสรางทักษะและความสามารถนั้น 
ไมอาจเรยีนรูไดดวยการบอกเลาหรอืบรรยายเทานัน้ แตตองมกีารสาธติหรอืทาํใหด ูรวมไปถงึการลงมอืปฏบิตัิ
ดวยตนเองเพื่อใหมีประสบการณตรง และตองฝกฝนตนอยางตอเนื่องจนชํานาญ 
 สําหรับ คําวา “ยา” ในคูมือนี้ มีความหมายกวางกวาที่ปรากฏในกฎหมายยา โดยหมายความรวมถึง
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑอื่นที่ใชในการปองกันและสงเสริมสุขภาพ เชน หรือ สมุนไพร 
ทั้งนี้เพื่อใหตรงกับความหมายของ “ยา” ในความเขาใจของคนทั่วไป
 ดังนั้น ความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use Literacy: RDU literacy) 
ในที่นี้หมายถึง “ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในการทําความเขาใจขอมูลยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
รวมถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูลผานชองทางตางๆ และการประเมินและตัดสินใจเพื่อนําไปใช
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ การเลือกรับบริการและการเลือกใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม”
 เขาใจ หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการเรยีนรูขอมูลยาและผลติภณัฑสขุภาพ จดจาํและยนืยนั
ความถูกตองของขอมูลได
 เขาถึง หมายถึง ความสามารถและทักษะในการคนหาขอมูลยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รูแหลง รูวิธี
สืบคนและสามารถใชอุปกรณชวยสืบคนได
 ประเมินและตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถและทักษะในการพิจารณาตรวจสอบเพื่อตัดสินใจ
เลือกขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ
 นําไปใช หมายถึง ความสามารถและทักษะในการนําขอมูลดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพนั้นไปใช
ใหเกิดประโยชน และปรับไดอยางถกูตองและเหมาะสมตามสถานการณ รวมท้ังสามารถแนะนาํ บอกตอแกคน
รอบขางได

5. แนวทางการสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล
 ปญหาการใชยาของประชาชนถือวาเปนเร่ืองสําคัญและเปนปญหาใหญ โดยอาจเกิดจากผูใชยา 
ผูสัง่ใชยา ผูผลติ ผูขาย ผูโฆษณา และการควบคมุบงัคบัใชตามกฎหมาย ในสวนผูใชยา เกดิขึน้จากหลายสาเหต ุ
เชน อานฉลากยาไมไดหรืออานแลวไมเขาใจ ไมกลาถามบุคลากรทางการแพทยเมื่อมีขอสงสัย ไมไดรับขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง ไมสามารถประเมินความถูกตองของขอมูลจากการเสพสื่อออนไลน ทําใหอาจเลือกใชยาผิด 
กินยาไมถูกวิธี หรือใชยาโดยไมจําเปนไมไดปฏิบัติตัวตามคําแนะนําทําใหอาการเจ็บปวยไมดีขึ้น สงผลใหใชยา
ไมไดผลหรอืไดรบัอนัตราย หรอืมอีาการแทรกซอนหรอืรนุแรงขึน้ ตองใชเวลารกัษาและเสยีคาใชจายเพิม่มากขึน้ 
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ความเขาใจท่ีไมถูกตองนี้ เมื่อไมแกไข ปลอยทิ้งไวนาน อาจสรางความเขาใจผิดแลวขยายผลเกิดความเสียหาย
ในวงกวาง เชน ปญหาการใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสมในชุมชนท่ีมีมายาวนาน ไดนําไปสูปญหาเชื้อดื้อยา
 ในสวนปญหาการใชยาในระดับชุมชน พบวามีการขายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาปฏิชีวนะ 
และผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเสี่ยงปลอมปนสเตียรอยดในรานขายของชําในชุมชน มีการโฆษณายาแผนโบราณ 
ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารที่โฆษณาอวดอางวารักษาโรคไดผานทางวิทยุและโทรทัศน รวมทั้งผาน
สือ่ออนไลน สถานการณเหลานีก้ลายเปนปญหาทีเ่กีย่วพันกับกลุมผลประโยชนทีเ่ปนผูผลติ ผูขายและผูโฆษณายา
ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ซึ่งมีจํานวนมากราย ทําใหยากตอการบังคับใชทางกฎหมาย 
 ดังนั้น การแกไขปญหาการใชยาดวยการสรางความรอบรูการใชยาในระดับบุคคลเทานั้นไมเพียงพอ 
จาํเปนตองพฒันาระบบการการเฝาระวงัความปลอดภยัเชิงรกุในดานยาท่ีเชือ่มตอระหวางโรงพยาบาลกบัชมุชน 
และสนบัสนนุชมุชนกบัภาคเีครอืขายตางๆ รวมถงึผูประกอบการดานยาภาคเอกชน เชน รานยา รานขายของชาํ
ใหมีสวนรวมของในการเฝาระวัง แจงเตือนภัย และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงการสรางระบบ
ที่สามารถใหขอมูลหรือตอบขอสงสัยในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนเมื่อเจ็บปวยเล็กนอยโดย
ไมใชยาหรือใชยาตามความจําเปน และท่ีสําคัญจะตองสื่อสารขอมูลขาวสารหรือสรางใหประชาชนในชุมชน
มคีวามรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตผุลทีเ่ทาทนัและเพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัปญหาการโฆษณาและการสงเสรมิ
การขายผานสื่อออนไลนท่ีรุนแรงมากขึ้นในปจจุบัน สถานการณปญหาการใชยาในชุมชนนี้เองเปนเหตุผล
ความจําเปนที่ชุมชนตองมีความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล หรืออาจเรียกวาความรอบรูดานการใชยา
อยางสมเหตุผลระดับชุมชน
 ดวยเหตุนี้ การเสริมสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลใหแกประชาชนจึงมีความสําคัญ
ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน เพราะความรอบรูในระดับบุคคลจะชวยใหประชาชนสามารถปกปองตนเองหรือ
ลดความเสี่ยงได สวนความรอบรูในระดับชุมชน เปนการแกปญหาเชิงระบบที่ทําใหชุมชนสามารถดูแลปกปอง
มิใหมีการจําหนายหรือโฆษณายาหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมเหมาะสม
 สาํหรบัแนวทางในการสรางความรอบรูดานสขุภาพสูการใชยาอยางสมเหตผุลของประชาชน อาจแบง
ตามทักษะและความสามารถของบุคคล ตามแนวคิดของ ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ7-8 ดังนี้
 ระดบัท่ี 1 ขัน้พืน้ฐาน (functional health literacy) เปนทกัษะขัน้ตนทีพ่ฒันาข้ึนจากความสามารถ
ในการฟง พดู อาน และเขียน เชน สามารถอานฉลากยา หรอืรบัฟงวธิกีารใชยา คาํเตือนการใชยาตามท่ีบคุลากร
สาธารณสขุแจงใหทราบ แลวสามารถทาํเขาใจจนสามารถปฏบิตัติามคาํแนะนาํทีไ่ดรบัทัง้ทางวาจาและส่ือส่ิงพมิพ
 สาํหรับตัวอยางแรกทีส่ามารถใชเปนเครือ่งมอืพฒันาความรอบรูระดบับคุคลท่ีสาํคญัมาก และควรนาํ
มาใชฝกปฏิบัติจนชํานาญ ไดแก การฝกคํานวณปริมาตรยาและตวงยา การฝกอานฉลากยาที่มากับซองยาที่ได
จากโรงพยาบาล ฉลากยาบนกลองหรือขวดยา รวมถึงฉลากโภชนาการ สําหรับฉลากยา สวนที่ควรฝกปฏิบัติ
ใหอานจนเขาใจได คือ ชื่อสามัญทางยา วิธีใชยา คําเตือน ขอควรระวัง วันหมดอายุ รวมทั้งเลขทะเบียน และ
ประเภทของยาตามกฎหมาย เชน ยาอันตราย ยาสามัญประจําบาน 
 ตวัอยางที ่2 เปนนวตักรรม “กระจกสองคอ” (ภาพที ่11) ทีใ่ชในสถานพยาบาลและรานยา เภสชักร
หรอืเจาหนาทีส่าธารณสขุอาจกระตุนใหผูปวยรวมในการพฒันาทกัษะในการวนิจิฉยัอาการเจบ็ปวยดวยตนเอง
โดยการใชไฟฉายแสงขาวสองคอตนเองเพ่ือดอูาการคอแดงหรอืจดุหนอง เมือ่ผูปวยเหน็ รบัรู ยอมเขาใจอาการ
เจบ็ปวยของตนเอง นอกจากนี ้อาจใชการสอนดวยภาพหรอืคลบิ (ภาพที ่12) จะชวยทาํใหผูปวยเขาใจอยางแทจรงิ 
จนสามารถนําความรูที่ไดรับจากบุคลากรสาธารณสุขไปใชในการตัดสินใจเพื่อการรักษาหรือดูแลตนเองได 9
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 ระดับท่ี 2  ขั้นมีปฏิสัมพันธ (interactive health literacy) เปนทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ

เพื่อทําความเขาใจและเลือกใช สืบคนและประเมินขอมูลจากหลายแหลงที่ไดรับมาจากการสอบถามบุคลากร

สาธารณสุขหรือจากการแลกเปลี่ยนกับเครือขายทางสังคม เชน เพื่อนบานบอกมา หรือรับรูขอมูลจากวิทยุ

หรือโทรทัศน หรือสื่อสังคมออนไลน หรือสืบคนเองจากอินเทอรเน็ต รวมทั้งการประยุกตใชขอมูลทางยาและ

สุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

 ในการพัฒนาความรอบรู เครื่องมือที่ชวยใหบุคคลมีความเขาใจที่ถูกตองมีกลวิธีที่หลากหลาย7, 10-11 

กลวิธีในการสรางความรอบรูที่มีการใชกันบอย ไดแก 

 - การพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพดวยหลักการพื้นฐาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 คนหาความรูเดิม 

ขั้นที่ 2 สรางทักษะความรอบรูที่เชื่อมโยงกับความรูเดิม และข้ันที่ 3 ตรวจสอบความเขาใจ โดยอาจใชเทคนิค 

“Teach-back” เพื่อตรวจสอบความเขาใจในขอมูลที่ไดรับ

 - การใชคําถามสําคัญ 3 ขอ (Ask Me 3) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดย

การกระตุนใหประชาชนหรือผูปวยถามคําถาม 3 ขอแรก ฉันมีปญหาสุขภาพดานใด ขอที่ 2 ฉันตองทําอยางไร

เพื่อแกไขปญหาสุขภาพ และขอที่ 3 วิธีแกไขปญหาสุขภาพนี้สําคัญมากนอยเพียงใด

ภาพท่ี 11  กระจกสองคอ: เคร่ืองมือชวยในการสอนผูปวยใหเขาใจความแตกตาง

ระหวางการติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรียเม่ือมีอาการเจ็บคอ

ภาพท่ี 12  ตัวอยาง youtube วิธีสองคอเม่ือเปนหวัดเจ็บคอ ชวยปองกันการเกิดเช้ือด้ือยา

(ท่ีมา https://www.youtube.com/watch?v=ny5nTa7DpUA)
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 - เทคนิคการใชภาพ (fotonovela technique) การแสดงเพื่อใหตรวจสอบ (show me) วิธีการ

ตรวจสอบตามรายการ (chunk&check methods) เครื่องมือตรวจสอบและบันทึกคะแนน และการสราง

บรรยากาศใหเกิดความกลาที่จะถาม (shame-free) ซึ่งผูปฏิบัติงานสามารถคนควาอานเพิ่มเติมได 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทําคูมือ “เครื่องมือสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพในสถาน

บริการสุขภาพ” สําหรับผูใหบริการในโรงพยาบาลและในชุมชนใหมีทักษะเบ้ืองตนที่จําเปนชวยใหผูปฏิบัติ

ไดเรียนรูพัฒนาทักษะสวนบุคคลในการสื่อสารกับผูรับบริการ สนใจศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.hed.go.th/

linkHed/38912

 รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาไดจากภาคผนวกที่ 24

 คณะทํางานฯ ไดรวบรวมชุดขอมูลพ้ืนฐานดานการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ในลักษณะประเด็น

ส่ือสารการใชยาอยางสมเหตุผลของผลิตภัณฑ 4 กลุม เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใน รพ.สต. สามารถเลือกและนําขอมูล

ไปใชไดงาย นอกจากน้ี ยังสามารถคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลขององคกรตางๆ เชน กองพัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภค อย. ศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผานทางเว็บไซต หรือ facebook ซ่ึงองคกรตางๆ 

ไดจัดทําเน้ือหาในรูปแบบตางๆ เชน รูปภาพ เอกสารแผนพับ หนังสือ อินโฟกราฟก คลิปวีดิทัศนไวมากมาย 

ยังมี แอปพลิเคชันเก่ียวกับการใชยาและสุขภาพท่ีนาสนใจ ผูปฏิบัติงานสามารถเลือกนํามาใชได แตหากนํามา

ใชจัดกิจกรรมแลว ควรวิเคราะหกลุมเปาหมายวาเปนกลุมใด เชน ผูสูงอาย ุนักเรียน คนทํางาน เพ่ือใหสามารถ

กําหนดขอบเขต กรอบเน้ือหา กิจกรรมและใชส่ือท่ีเหมาะกับกลุมเปาหมาย 

 ประเด็นการส่ือสารการใชยาอยางสมเหตุผล

 ตัวอยางเว็บไซตท่ีมีขอมูลสุขภาพ ยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีนาสนใจ

ภาคผนวกที่ 24 เครื่องมือเสริมสราง HL

ในสถานบริการสุขภาพ

ภาพท่ี 13  เคร่ืองมือสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ

ภาคผนวกที่ 26 ตัวอยางเว็บไซตที่มีขอมูลสุขภาพ

ยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่นาสนใจ

ภาคผนวกที่ 25 ประเด็นสื่อสารการใชยาอยาง

สมเหตุผล (Key messages for RDU literacy)
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 ตวัอยางที ่2 เปนการพฒันาความรอบรูดานการใชยาดวยการรณรงคใหเกิดการใชทีถ่กูตอง ซึง่ตองใช

กลวธีิหรือกจิกรรมหลายอยางรวมกัน ตัวอยางทีน่าํมาใชในทีน่ีเ้ปนการรณรงคใหใชยาปฏิชวีนะอยางสมเหตผุล

ท่ีครบวงจร ตัง้แตการรณรงคใหความรูแกผูปวย โดยเภสชักรในรานยาใชกระจกสองคอเพือ่แยกอาการระหวาง

การรติดเชือ้แบคทเีรยีกับการตดิเชือ้ไวรสั เพือ่บอกวาอาการเจบ็คอนัน้ตองการใชยาปฏชิวีนะหรอืไม สวนรานชาํ

ในชุมชนก็ปฏิบัติตามขอตกลงของชุมชน “ไมจําหนายยาปฏิชีวนะ” รวมทั้งจัดใหมีขบวนแห เดินรณรงคเพื่อ

สรางความตระหนักตอการใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตอง เพื่อลดปญหาเชื้อดื้อยา

 ระดับท่ี 3  ข้ันวิจารณญาณ (critical health literacy) เปนทักษะในระดับท่ีสูงข้ึน คือสามารถ

วิเคราะหและใชขอมูลไดอยางเหมาะสมในการจัดการดูแลสุขภาพ เชน การเปรียบเทียบขอมูลของผลิตภัณฑ

สุขภาพแลวตัดสินใจเลือกใชหรือไมใชในชีวิตประจําวัน รวมถึงความสามารถในการรวมผลักดันชุมชนหรือสังคม

ใหเปนไปในทิศทางท่ีสงเสริมการกระจายและการใชยาอยางเหมาะสมในชุมชน 

 สําหรับเคร่ืองมือสรางความรอบรูระดับวิจารณญาณตัวอยางแรก เปนผลมาจากการท่ีประชาชนหันมา

ซ้ือหายาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีตองการผานส่ือออนไลนมากข้ึน ในขณะท่ียงัพบส่ือโฆษณาหลอกลวงจํานวนมาก 

ท้ังท่ีเปนการโฆษณาผานส่ือวิทยุและโทรทัศนและส่ือออนไลน ดังน้ันเพ่ือคุมครองผูบริโภคใหปลอดภัย จึงควร

สอนใหประชาชนรูจักเลขทะเบียนของยาหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารและสามารถสืบคนไดเลขทะเบียนไดดวย

ตนเอง เพ่ือใหสามารถวิเคราะหตรวจสอบไดวาเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตจริงหรือไม หรือเปนผลิตภัณฑ

ท่ีผิดกฎหมายหรือสวมเลขทะเบียนผลิตภัณฑอ่ืน ในเร่ืองน้ีมีขอสังเกตดวยวาการสอนใหประชาชนตรวจสอบ

เลขทะเบียนเอง ควรใหความสําคัญกับสถานะของผลิตภัณฑดวย เพ่ือใหบอกไดวาเปนผลิตภัณฑท่ีมีสถานะคงอยู 

มิไดถูกเพิกถอนเลขทะเบียนไปแลว ซ่ึงเปนขอมูลท่ีสําคัญในการชวยในการประเมินส่ือโฆษณากอนตัดสินใจ

ส่ังซ้ือยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพน้ันมาใช

ภาพท่ี 14  ตัวอยางเคร่ืองมือสรางความรอบรูดานยา
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 ตัวอยางที่ 3 การจัดอบรมเปนกลวิธีหนึ่งที่นํากิจกรรมหลายอยางมารวมกันเพื่อการสรางความรอบรู

ดานการใชยาอยางเหมาะสมในชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและเกิดทักษะที่จะนําไปใชไดจริงในชีวิต

ประจําวัน รูปแบบและวิธีการอบรมนี้ ควรประกอบดวยการบรรยาย ที่จะทําใหเกิดความรู ความเขาใจเนื้อหา

สาระสําคัญ และมีกิจกรรมที่ใหไดฝกปฏิบัติเพ่ือสรางใหเกิดทักษะ เชน ฝกการอานฉลากยาหรือกลองยา 

ฝกการคาํนวณปรมิาตรยาและตวงยา ฝกปฏบิตักิารสบืคนเลขทะเบยีนยาจากอนิเทอรเนต็ ฝกวเิคราะหขอความ

ที่ไดรับทางไลนวาเปนสื่อโฆษณาหรือความรู และวิเคราะหตอวาเปนสื่อโฆษณาหรือความรูที่ถูกตอง นาเชื่อถือ

หรือไม เมื่อทํากิจกรรมเหลานี้ซ้ําๆ หรือบอยครั้งข้ึน ยอมจะทําใหเกิดความเขาใจและชํานาญข้ึนจนสามารถ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 ในการจัดหลกัสตูรการอบรมนี ้มีขอเสนอวาควรจัดใหประชาชนไดมโีอกาสสาํรวจสถานการณการขาย 

การโฆษณา และการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนของตนเองเพื่อสรางความตระหนักตอสถานการณ

ปญหาการใชยาที่ไมเหมาะสมและอาจผลักดันใหเกิดความตองการในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของ

ตนเอง

 นอกจากนี ้เม่ือพบปญหาแลว อาจสนบัสนนุใหประชาชนมสีวนในการแกไขปญหาดวยมาตรการตางๆ 

หรืออยางนอยมีบทบาทในการรองเรียนเสนอปญหาใหกับชุมชน

 คณะทํางานฯ พบวาหลักสูตรอบรมเร่ืองการสรางความความรอบรูเพื่อการใชยาอยางเหมาะสมของ

มูลนิธิเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวีเอดสประเทศไทยและมูลนิธิเขาถึงเอดส (AIDS ACCESS Foundation) โดย

ไดรบัการสนบัสนบุงบประมาณโดยแผนงานสรางกลไกเฝาระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) มคีวามนาสนใจมาก 

เนื่องจากหลักสูตรนี้ออกแบบใหเปนการอบรมเพื่อพัฒนาชาวบานใหเปน “แกนนํา” เพื่อทําหนาท่ีอบรม

ชาวบานกลุมอืน่ๆ ตอไป และใหความสาํคญักบัการแกไขสถานการณปญหาการใชยาในชุมชน บนหลกัการทีว่า 

“คนทีไ่มใชบคุลากรสาธารณสุขสามารถเรยีนรูและเขาใจเรือ่งโรคเรือ่งยาได เรือ่งโรคเรือ่งยาไมใชเรือ่งของหมอ 

หรือเจาหนาที่สาธารณสุขแตฝายเดียว แตประชาชนหรือผูบริโภคตองมีสวนรวมในการดูแลจัดการแกไข”

 คณะทํางานฯ จึงไดนําหลักสูตรขางตนมาปรับใหสอดคลองกับเปาหมายการสรางความความรอบรู

เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผลมากยิ่งขึ้น โดยไดกําหนดกรอบเนื้อหาไวดังนี้

ภาพที ่15  การเสรมิสรางความรอบรูดานการใชยาปฏชิวีนะอยางสมเหตผุลทัง้ในระดบับคุคลและเปลีย่นแปลง

ระบบ เชน สิ่งแวดลอม กติกาในชุมชน9

ปาย “รานน้ีไมจําหนายยาปฏิชีวนะ”
ขอตกลงของชุมชนชะแล  อ.สิงหนคร จ.สงขลา

บอกตอปญหาเช้ือด้ือยาสู อสม.
รพ.สต.สาวนอย จ.สระบุรี

ใหความรูแกผูปวย โดยใชกระจกสองคอ
รานอมรรัตนเภสัช จ.นครราชสีมา
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 1. ความคิดความเชื่อและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ-ขายยา การบริโภคยาในระดับบุคคล 

ผลกระทบตอสุขภาพและระบบสุขภาพจากการใชยาที่ไมเหมาะสม 

 2. ความแตกตางระหวางโรคและอาการเชื่อมโยงกับแนวทางการดูแลรักษาอาการกับการรักษาท่ี

สาเหตุของโรค 

 3. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับขอบงชี้ผลขางเคียงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยาและผลิตภัณฑ

สขุภาพ เชน ยาปฏชิวีนะ ยาสเตยีรอยด ยาตานอกัเสบ (NSAIDs) ยาแผนโบราณ ยาชดุ ยาสมนุไพร ผลติภณัฑ

เสริมอาหาร

 4. ความรูพืน้ฐานเรือ่งเลขทะเบยีนยา อาหาร และผลติภัณฑสมนุไพร ช่ือยาสามัญและชือ่การคาของ

ผลิตภัณฑยา เพื่อปองกันความเสี่ยงในการใชยาผิดหรือซํ้าซอน 

 5. ประเภทของยา อาหาร และผลิตภัณฑสมุนไพร ตามกฎหมายรวมถึงแหลงจําหนายตามกฎหมาย

และหลักการตรวจสอบโฆษณา

 สําหรับผูสนใจ สามารถศึกษาตัวอยางหลักสูตรเพิ่มเติมไดที่ ภาคผนวก 27  

 นอกจากหลกัสตูรนีแ้ลว ยงัมหีลกัสูตรการเสริมสรางสมรรถนะการใชยาอยางสมเหตุผลสําหรับบุคลากร

ในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อสนับสนุนระบบสงตอที่ไรรอยตอ (หลักสูตร RDU Primary Care) 

ของกองบริการวชิาการ สถาบนัพระบรมราชชนก และโปรแกรมสขุศึกษาเพือ่เสรมิสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

(Health literacy :HL) เร่ืองการใชยาอยางสมเหตุผล สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนวัยทํางาน 

ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ http://www.hed.go.th/linkHed/381 ซึ่งมีรายละเอียด

การจัดแผนการสอน แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู วัตถุประสงค ระยะเวลาที่ใช การประเมินผล เพื่อนําไป

ประยุกตใชในการทํางาน13

6. การวัดและการประเมินผล

 6.1 เครื่องมือ: แบบประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล

      ปจจบุนัมเีครือ่งมอืสาํหรบัวัดความรอบรูดานสขุภาพฉบบัภาษาไทยอยูจาํนวนมาก เชน แบบสาํรวจ

ความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ป ข้ึนไปโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข14 

แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติกลุมเด็กและเยาวชน 

(อายุ 7-14 ป) แบบประเมินความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส. ของประชาชนที่มีอายุ 

15 ปข้ึนไปโดย กองสขุศึกษา กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ15 ซึง่เปนแบบวดัดานสุขภาพ

และพฤตกิรรมและแยกตามกลุมวยัดวย สวนเคร่ืองมอืทีเ่ฉพาะเจาะจงสาํหรบักลุมโรคหรอือาการ เชน เครือ่งมอื

วัดความรูแจงแตกฉานดานสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต16 เครื่องมือที่วัดเฉพาะ

กลุมวัย เชน ความรอบรูทางสุขภาพในการดูแลตนเองใหมีสุขภาพดีของผูสูงอายุ17

ภาคผนวกที่ 27 (ราง) หลักสูตรการอบรมเรื่อง

การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

91แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



      เครือ่งมอืทีก่ลาวขางตนนัน้ แมเปนเครือ่งมอืทีม่มีาตรฐานสูง แตพบวามีขอคําถามท่ีเกีย่วของกบั
การใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพจํานวนนอย ดังนั้น คณะทํางานฯ จึงพัฒนา “แบบประเมินความรอบรูดาน
การใชยาอยางสมเหตผุล” ขึน้เอง โดยศกึษาจากแบบประเมนิความรอบรูทีผ่านมารวมกับการดัดแปลงบางสวน
จากแบบวดัเดิมทีผ่านการทดสอบคุณภาพแลว18-20 รวมกบัการระดมสมองกลุมนกัวชิาการจากมหาวทิยาลัยและ
เภสัชกรทีม่ปีระสบการณในการทาํงานดานเภสชักรรมปฐมภมูแิละงานคุมครองผูบรโิภคเพือ่ใหไดแบบประเมนิ
ที่มีขอคําถามเหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค และเขากับบริบทของชุมชนสามารถใชจริงไดในประเทศไทย 
มีการวัดความตรงเชิงผิวหนา (face validity) โดยผูเชี่ยวชาญและทดลองใช (tryout) ในกลุมประชาชนและ
อาสาสมคัรสาธารณสขุในพืน้ทีร่ะดับตําบล แบบประเมนิฉบบันีเ้ปนแบบวดัชนดิท่ัวไปวัดในมติคิวามรอบรูดาน
การใชยาและการคุมครองตนเองเพื่อใชวัดกับประชาชนทั่วไป ไมเจาะจงตอกลุมโรคหรือกลุมยาใด
      แบบประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล สามารถใชเปนเครือ่งมือเพือ่วตัถปุระสงค
ตางๆ เชน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการโดยเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการ หรือใชเก็บขอมูลเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน (baseline data) ของชุมชน ขอมูลจากการประเมิน
ความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลเปนขอมูลชุดหนึ่ง ซึ่งอาจตองใชขอมูลชุดอื่นๆ ประกอบเพื่อนํามาใช
ในการวางแผน การออกแบบกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการออกแบบและพัฒนาความรอบรูดาน
การใชยาอยางสมเหตุผลควรเกิดจากการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของดวย
      แมวาคูมอืเลมนีไ้ดเสนอแนวทางในการสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชน
ตามพัฒนาการความสามารถของบุคคลจากระดับพื้นฐานสูระดับที่มีวิจารณญาณ แตแบบประเมินนี้ออกแบบ
เพือ่ใชวดั ความเขาใจขอมูลบนฉลากหรอืซองยา ความสามารถในการเขาถึงและเลอืกใชแหลงขอมูล การประเมนิ
และตัดสินขอมูล รวมถึงการนําไปใชประโยชน ซึ่งในที่นี้ คือ การรูทันสื่อโฆษณา และการเลือกซื้อและใชยา 
ทั้งนี้ เพื่อใหสะทอนความสามารถและทักษะที่ผูตอบแบบประเมินไมมีหรือมีนอย เพื่อใหสามารถนําไปใช
จดัหลกัสตูรอบรมไดตอไป โดยแบบประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตผุลฉบบันี ้เปนเครือ่งมอืเริม่ตน 
สําหรับการประเมินเพื่อการพัฒนาความรอบรูของประชาชน อยางไรก็ตาม แบบประเมินนี้ จะมีการพัฒนา
และปรับปรุงทุก 2-3 ป เพื่อใชประเมินพื้นฐาน และการประเมินเฉพาะกลุมประชาชน
      สวนขอจาํกดัของแบบประเมนิฉบบันี ้คอื ไมมขีอคาํถามในลกัษณะการทดสอบเรือ่งทกัษะ (skill 
based literacy) โดยตรง เนือ่งจากการเกบ็ขอมูลใชวธิกีารตอบแบบประเมนิดวยตนเอง ดงันัน้ หากเปนไปได 
ผูปฏิบัติงานอาจเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแลวเพ่ิมขอคําถามท่ีเปนปฏิบัติการ เชน การใหสืบคนขอมูล
ผลิตภัณฑ การสืบคนขอมูลจากเว็บไซต หรืออาจนําคําถามจากแบบประเมินมาดัดแปลง เชน ตอนที่ 3 ขอ 3 
การตรวจสอบเลขที่ทะเบียนของยาแผนโบราณ ตราหมอทิพย (G2/55) จากเว็บไซต หรือ ตอนที่ 4 ขอ 4 
การอานชื่อสามัญทางยาจากกลองหรือซองยา
      แบบประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล ประกอบดวยขอคําถาม 6 ตอน 
      ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ (6 ขอ)
      ตอนที่ 2 การใชยาตามฉลากและซองยา (6 ขอ)
      ตอนที่ 3 การรูทันสื่อโฆษณา (7 ขอ)
      ตอนที่ 4 การเลือกซื้อและใชยา (5 ขอ)
      ตอนที่ 5 การเขาใจความหมายคําศัพท (10 ขอ)
      ตอนที่ 6 การเขาถึงขอมูล (2 ขอ)
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      การวิเคราะหและแปลผล จะนําตอนที่ 2-5 มาคิดคะแนน โดยตอนที่ 2 - 4 เปนแบบเลือกตอบ 

ม ี5 ตวัเลือก และตอนที ่5 ม ี4 ตวัเลอืก ขอละ 1 คะแนน คะแนนรวม 28 คะแนน ตอนที ่6 ไมนาํมาคดิคะแนน 

วิเคราะหขอมูลดวยความถ่ีและรอยละ เพื่อทราบถึงแหลงท่ีไดรับและชองทางการสืบคนขอมูล เพื่อนําไปใช

ประโยชนในการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตอไป

 6.2 แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล

      ในแบบประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลไดใหความหมายของคําศัพท ดังนี้

      ก. ผลิตภัณฑสุขภาพครอบคลุม 2 กลุม คือ (1) ยาในสถานพยาบาล ที่สั่งจายโดยบุคลากร

ทางการแพทย และ (2) ยาในชุมชน ซ่ึงหมายถึง ยาและผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

ยาแผนโบราณ สมุนไพรที่ผูปวย/ผูบริโภคซื้อกินหรือใชเองเพื่อมุงหมายในการรักษาโรคปองกัน และสงเสริม

สุขภาพ

      ในแบบประเมิน ใชคําวา “อาหารเสริม” แทน “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร” เนื่องจากผูปวยและ

ผูบริโภค สวนใหญคุนเคยกับคําวา อาหารเสริม และ กําหนดความหมายของ “อาหารเสริม” ในครั้งนี้ วาเปน

ผลิตภัณฑใดๆ ที่ผูปวย/ผูบริโภคกินเพื่อหวังผลวาจะชวยทําใหสุขภาพดีขึ้น 

      ข. ยาชุด หมายถึง ยาหลายชนิดท่ีจัดรวมอยูในซองเดียวกันเพื่อกินพรอมกันตั้งแต 2 เม็ดขึ้นไป 

      ขั้นตอนการเก็บขอมูล

      แนวทางนี้เปนเพียงตัวอยางการเก็บขอมูลในกรณีที่ตองการใชเปนขอมูลพื้นฐานผูปฏิบัติงาน

สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และบริบทการทํางาน เชน การเลือกพ้ืนท่ี กําหนดขนาด

ตัวอยาง และการสุมตัวอยาง เนื่องจากแตละแหงมีความแตกตางกันในดานตางๆ เชน ลักษณะทางภูมิศาสตร 

แผนการทํางาน และกิจกรรมการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

      - กลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือน

          ขนาดตัวอยางคือ 70 ครัวเรือน ตอ 1 ตําบล

          ขั้นตอนการสุมตัวอยาง

  ก. การสุมหมูบานใชวิธีสุมอยางงาย เชน จับสลาก จํานวน 5 หมูบานตอ 1 ตําบล อยางไร

ก็ตาม การเลือกหมูบานอาจใชวิธีแบบเจาะจง ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบโครงการ 

  ข. การสุมตัวอยาง (ครัวเรือน)

      - กรอบการสุมครัวเรือนคือ รายชื่อบานเลขที่ของครัวเรือนในหมูบาน

      - การสุมครัวเรือน

   สุมครวัเรอืน จาํนวน 14 ครัวเรือน ตอ 1 หมูบาน โดยวธิกีารสุมอยางงาย (จบัสลาก) 

      หรอื สุมแบบเปนระบบ (เชน สุมทกุ 4 หลงั เชนเลขที ่4, 8, 12,….) โดยใชกรอบการสุม

      ตัวอยาง

      - ผูใหขอมูล คือ สมาชิกในครัวเรือนที่มีคุณสมบัติดังนี้

        ก. อายุ 15 ปขึ้นไป 

        ข. พักอาศัยประจําในครัวเรือน

        ค. สามารถสื่อสารภาษาไทย อานออก เขียนได

        ง. ยินดีตอบแบบประเมิน
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  ขนาดตัวอยางและการเลือกครัวเรือนสามารถปรับเปล่ียนไดข้ึนกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ

โครงการเน่ืองจากแตละพ้ืนท่ีมีบริบทแตกตางกันเชน การสุมหมูบานและครัวเรือนตามท่ีกําหนด คือ 5 หมูบานๆ 

ละ 14 ครัวเรือน รวม 70 ครัวเรือน ตอ 1 ตําบลอาจปรับเปล่ียนจํานวนเน่ืองจากหมูบานท่ีสุมได มีจํานวน

ครัวเรือนท่ีมีกลุมผูปวยเปาหมายนอยกวา 14 ครัวเรือน จึงตองเพ่ิมจํานวนหมูบาน

  รายละเอียดแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลฯ และแบบประเมินความรอบรู ตามภาคผนวกท่ี 

28 และ 29

 6.3 แนวทางการวิเคราะหขอมูล

      แนวทางน้ีเปนเพียงตัวอยางการเก็บขอมูลในกรณีท่ีตองการใชเปนขอมูลพ้ืนฐานผูปฏิบัติงาน

สามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีและบริบทการทํางาน โดยไดแสดงตัวอยางของการวิเคราะห

ขอมูลของชุมชนในพ้ืนท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานะของชุมชน

ภาคผนวกที่ 29 แบบประเมินความรอบรู

ดานการใชยาอยางสมเหตุผล

ภาคผนวกที่ 28 แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบ

ประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

94 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



สวนที่ 2  การใชยาและบริการสุขภาพของชุมชน

สวนที่ 3 ความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล
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 การวเิคราะหขอมูลในลกัษณะนี ้รวมถึงการประเมินเปนคะแนนแตละหวัขอ จะชวยใหสามารถทราบ

ความสามารถหรอืทกัษะของประชาชนเพือ่นาํไปใชจดัหลกัสตูรอบรมเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหแกประชาชนไดตอไป 

7. สรุปภาพรวมของการสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล

 ปญหาการใชยาทีไ่มเหมาะสมเกดิขึน้จากปจจัยหลายอยาง ทัง้จากจากพฤตกิรรมของผูใชยา ผูสัง่ใชยา 

ผูผลิต ผูขาย ผูโฆษณา ฯลฯ รวมถึงการกระจายยาที่ไมเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมกํากับ

ตามกฎหมาย สงผลใหลําพังการสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลในระดับบุคคลไมสามารถแกไข

ปญหาไดและจําเปนตองพัฒนาระบบการการเฝาระวังความปลอดภัยเชิงรุกในดานยาที่เช่ือมตอระหวาง

โรงพยาบาลกับชุมชน และสนับสนุนชุมชนกับภาคีเครือขายตางๆ รวมถึงผูประกอบการดานยาภาคเอกชน 

เชน รานขายยา รานชํา คลินิกใหมีสวนรวมของในการเฝาระวัง แจงเตือนภัย และจัดการความเสี่ยงที่เกิดข้ึน

ในชุมชน การสรางระบบที่สามารถใหขอมูลหรือตอบขอสงสัยในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนเม่ือ

เจ็บปวยเล็กนอยโดยไมใชยาหรือใชยาตามความจําเปน และที่สําคัญจะตองสื่อสารขอมูลขาวสารหรือสรางให

ประชาชนในชมุชนมคีวามรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตผุลทีเ่ทาทนัและเพยีงพอทีจ่ะรบัมือกบัปญหาโฆษณา

หลอกลวงที่รุนแรงมากขึ้นในปจจุบัน ภาพที่ 6 แสดงถึงการสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล

ระดับชุมชนท่ีมีความเช่ือมโยงกับกิจกรรมหลักทั้ง 4 นอกจากนี้ การประเมินความรอบรูดานการใชยาอยาง

สมเหตุผลอาจกระทําไดทั้งในกลุมหนวยงานของภาครัฐ ผูประกอบการภาคเอกชน และภาคีเครือขายภาค

ประชาชน ผลลพัธทีไ่ดจากการประเมินอาจนาํไปใชขบัเคลือ่นใหแตละภาคสวนปรบักลวธีิท่ีนําไปสูการกระจาย

และการใชยาอยางสมเหตุผล
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บทที่ 5
การจัดการความเสี่ยงเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

(Risk Management for RDU Community)

1. ที่มาและความสําคัญ

 ปญหาการใชยาไมไดผลอาจเกิดจากคุณภาพของตัวยาโดยตรง หรืออาจเกิดจากพฤติกรรมการใช

ท่ีไมเหมาะสม รวมท้ังอาจมีสาเหตุมาจากการโฆษณาเกินจริง ปญหาและสาเหตุเหลาน้ีลวนเปนภัยท่ีคุกคาม

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงเปนท่ีมาของการนําหลักการ

และแนวคิดตางๆ เขามาจัดการปญหาน้ี รวมถึงหลักการจัดการความเส่ียงดวยเน่ืองจากเปนหลักการท่ีสามารถ

แกไขปญหาไดอยางรอบดาน มีประสิทธิภาพและคุมคา แลวยังสามารถใชหลักการน้ีในปองกันอันตรายหรือ

เตือนภัยกอนการบริโภคไดดวย

2. เปาหมาย

 เพ่ือทบทวนความรูความเขาใจตอการนําหลักการจัดการความเส่ียงมาประยุกตใชเพ่ือลดความเส่ียง

หรือภัยท่ีคุกคามสุขภาพของชุมชน อันจะนําไปสูเปาหมายการใชยาอยางสมเหตุผลอยางยั่งยืน

3. วัตถุประสงค

 เพ่ือเสริมสรางทักษะการแกไขปญหาการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมเหมาะสมในชุมชนดวย

หลักการจัดการความเส่ียง โดยนําเสนอผานกรณีศึกษาท่ีเปนเหตุการณจริงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหเห็นข้ันตอนและ

กระบวนการอยางชัดเจน

4. นิยาม

 4.1 การจัดการความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง การจัดการปญหาผลิตภัณฑและ

บริการสุขภาพ โดยใชกระบวนการคนหาปญหา (Risk Detection) การระบุความเส่ียง (Risk Assessment) 

การควบคุมและลดความเส่ียง (Risk Controland Risk Minimization) และการส่ือสารความเส่ียง (Risk 

Communication) 

 4.2 ความเส่ียงและภัยคุกคามสุขภาพในชุมชน (Risk and Harm in Community) สามารถ

จําแนกลักษณะความเส่ียงหรือภัยจากผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ เปน 4 ดาน 7 มิติ โดยมีรายละเอียดและ

ตัวอยาง ดังน้ี
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ภัยดานท่ี 1 จากผลิตภัณฑสุขภาพโดยตรง

 เปนภัยท่ีเกิดข้ึนจากตัวผลิตภัณฑสุขภาพเอง ซ่ึงอาจเปนปญหาเร่ืองคุณภาพ ความปลอดภัย หรือ

ประสิทธิผลทางยาหรือคุณคาทางโภชนาการ

 มิติท่ี 1 คุณภาพของผลิตภัณฑ (Quality)

 เปนภัยจากผลิตภัณฑเก่ียวกับคุณภาพมาตรฐานท่ีไมเปนไปตามหลักวิชาการหรือไมถูกกฎหมาย 

(ไมใชปญหาท่ีเกิดจากการใชวิธีใชหรืออาการไมพึงประสงค) ปญหาท่ีสําคัญ ไดแก

 - เปนผลิตภัณฑท่ีไมไดรับอนุญาตไมไดข้ึนทะเบียนตํารับหรือไมไดจดแจงตอสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา

 - มีการปนเปอน ปลอมปน ผิดมาตรฐานหรือเส่ือมคุณภาพเชน ลักลอบใสสารสเตียรอยด, ลักลอบ

ใสยาแผนปจจุบันในผลิตภัณฑสมุนไพร

 - มีคุณภาพไมตรงตามท่ีข้ึนทะเบียนไว

 - มีการแสดงฉลากหรือเอกสารกํากับไมถูกตอง

 - มีการชํารุดของภาชนะบรรจุปดไมสนิท

 - อ่ืนๆ

 มิติท่ี 2 การกระจายของผลิตภัณฑ (Distribution)

 เปนภัยจากการขายท่ีไมถูกกฎหมาย /การเขาถึงแหลงจําหนายหรือแหลงกระจายท่ีไมถูกกฎหมาย 

เน่ืองจากผลิตภัณฑท่ีข้ึนทะเบียนเปนยาตองจําหนายในรานยาเทาน้ัน ยกเวนยาสามัญประจําบาน อยางไรก็ตาม 

ยาบางประเภทอนุญาตใหจําหนายในรานขายยาได แตจะจําหนายไดตอเม่ือมีใบส่ังยาจากแพทยเทาน้ัน 

 - ชองทางการกระจายยาสูชุมชนท่ีมีความเส่ียง ไดแก รานชํา รานขายสงสินคาท่ัวไป รถเรขายยา/

รถเรรักษา ตลาดนัดรานขายยา สถานพยาบาล จุดพักยาในชุมชน การขายตรงศูนยจําหนายยาในชุมชน 

สถานีวิทยุ ไปรษณียรวมท้ังส่ือสังคมออนไลนตางๆ เชน การขายผานลาซาดา ช็อปป หรือ ไลน 

 มิติท่ี 3 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Safety)

 เปนภัยหรือเหตุการณหรืออาการหรือผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชผลิตภัณฑแลวเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของมนุษย เชน

 - เสียชีวิตภายหลังจากรับประทานผลิตภัณฑสุขภาพ

 - อาการผ่ืนผิวหนังรุนแรงชนิด Stevens-Johnson syndrome (SJS) จากการใชยา Ceftriaxone, 

Allopurinol, Carbamazepine อ่ืนๆ

 - อาการทางจิตเวชจากการใชยา Finasteride

 - เกิดฝาและหนาดางขาวถาวรจากการใชเคร่ืองสําอางผสมไฮโดรควิโนน

 - เกิดผ่ืนตุมน้ําใสบริเวณผิวหนังท่ีปดทับดวยพลาสเตอรปดแผล

 - เกิดอาการบวมเน่ืองจากการแตกร่ัวของวัสดุท่ีใชใน Breast Implant

 - อ่ืนๆ
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 มิติท่ี 4 ประสิทธิผลหรือคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ (Effect/Nutrition)

 เปนภัยท่ีเกิดจากความบกพรองของตัวผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอบงใชท่ีผูผลิตใชข้ึนทะเบียน

ไมสามารถใหผลทางยา หรือคุณคาทางโภชนาการไดตามท่ีระบุไวบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ เชน

 - เกิดภาวะทุพโภชนาการจากการบริโภคอาหาร

 - การใชยาลดความดันโลหิตแตไมสามารถควบคุมความดันโลหิตไดโดยไมมีปจจัยอ่ืนมาเก่ียวของ

 - อ่ืนๆ

ภัยดานท่ี 2 จากพฤติกรรม

 มิติท่ี 5 พฤติกรรมผูบริโภค (Behavior)

 เปนภัยท่ีเกิดจากการกระทําของผูบริโภคเองท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพท้ังโดยต้ังใจหรือไมไดต้ังใจ

สวนใหญเกิดจากการขาดความรอบรูทางสุขภาพ หรือขาดความเทาทันตอโฆษณาท่ีโออวดสรรพคุณเกินจริง เชน

 - ความตองการลดความอวนจึงซ้ือผลิตภัณฑมาใชจนทําใหเกิดผลขางเคียงหรืออันตรายจากการใช

ผลิตภัณฑ

 - ความตองการสวยทันสมัยใสลวดดันฟนแฟช่ันตากลมโตจึงซ้ือผลิตภัณฑเหลาน้ีมาใชเองจนเกิด

อันตรายอาจติดเช้ืออวัยวะสําคัญได

 - การกินยาชุดแกปวดโดยอาจทราบหรือไมทราบวามีเสตียรอยดผสมอยูทําใหเกิดโรคแทรกซอน

กระเพาะทะลุอ่ืนๆการใชยาในทางท่ีผิดโดยอาจต้ังใจใชปริมาณมากเพ่ือหวังผลอยางใดอยางหน่ึง รวมท้ัง

ตองการใชเปนสารเสพติดจนเกิดอาการขางเคียงหรืออันตราย

ภัยดานท่ี 3 จากสถานประกอบการ

 มิติท่ี 6 มาตรฐานสถานประกอบการ

 เปนภัยท่ีเกิดจากสถานประกอบการผลิตนําเขาและจําหนายไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของหรือไมไดมาตรฐานเชนสถานท่ีผลิตยาและผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืนๆ ท่ีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ

ท่ีดีในการผลิตยา หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) 

ภัยดานท่ี 4 จากโฆษณา

 มิติท่ี 7 การโฆษณา(Advertisement) 

 เปนภัยเก่ียวกับการใหขอมูลของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมถูกตองหรือเชิญชวนใหผูรับขอมูลหลงเช่ือ

ในทางท่ีผิดจนอาจทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพผานส่ือตางๆ ท่ีเขาถึงชุมชน เชน

 - การโฆษณาสรรพคุณท่ีโออวดเกินความจริง

 - การโฆษณาในลักษณะท่ีผิดกฎหมาย

 - การโฆษณาหรือการสงเสริมการขายท่ีไมถูกตองการโฆษณาคุณประโยชนท่ีเปนเท็จหรือหลอกลวง

ใหเกิดความหลงเช่ือโดยไมสมควร

 - การโฆษณาท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญ

รายละเอียดและตัวอยางจากภัยแตละดาน แยกเปน 7 มิติ แสดงได ดังน้ี
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 4.3 ผลกระทบและความเส่ียงตอสุขภาพ (Health Impact and Risk)
       - ผลกระทบตอสุขภาพ (Impact) หมายถึง ภัยหรือเหตุการณหรืออาการหรือผลท่ีเกิดข้ึน
จากการใชผลิตภัณฑแลวเกิดความไมปลอดภัยหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย
       - เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse event) หมายถึงอาการหรือผลท่ีเปนอันตรายตอรางกาย
มนุษย โดยเกิดข้ึนในระหวางการใชผลิตภัณฑสุขภาพซ่ึงไมจําเปนตองสัมพันธกับปริมาณการใชผลิตภัณฑน้ัน
       - การใชท่ีผิด (Misuse) หมายถึงการใชผลิตภัณฑนอกเหนือจากขอบงใชท่ีผลิตภัณฑสุขภาพน้ัน
ไดรับอนุญาต
       - การนําไปใชในทางท่ีผิด (Abuse) หมายถึงการใชผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมากเกินไปโดยเจตนา
เปนการใชในทางท่ีไมถูกตองซ่ึงมีผลกระทบทําใหเกิดอันตรายตอรางกายหรือจิตใจของผูใชผลิตภัณฑ
       - การขาดประสิทธิผล (Lack of Effect) หมายถึงการใชผลิตภัณฑแลวไมเกิดผลตอสุขภาพ 
ตามขอบงใชท่ีผูผลิตหรือผูนําเขาอางไว (Health Claim) กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
       - ความบกพรองของผลิตภัณฑ (Product Defect) หมายถึงการใชผลิตภัณฑท่ีมีความบกพรอง
ในคุณลักษณะและ/หรือคุณภาพ
 4.4 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการความเส่ียง
       ประชาชนสามารถมีบทบาทในการควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียงจากผลิตภัณฑสุขภาพ
ดวยการประยุกตใชหลักการท่ีเรียกวา “4 สงสัย 2 สงตอ” 
       “4 สงสัย” หมายถึง การตรวจสอบหรือพิจารณาผลิตภัณฑหรือบริการสุขภาพในประเด็นท่ีมี
ความเส่ียง อาจไมปลอดภัย หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก
       1) การตรวจสอบหลักฐานการอนุญาตใหผลิต นําเขา หรือ จําหนาย หรือโฆษณา เชน ยา
ตองมีเลขทะเบียนตํารับยา อาหารตองมีเลขสารบบอาหาร เคร่ืองสําอางตองมีเลขท่ีใบรับแจง สถานพยาบาล
ตองมีใบอนุญาตประกอบกิจการหนวยตรวจสุขภาพ ตองมีหลักฐานการไดรับอนุญาต

ดาน/มิติ

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 5

มิติที่ 6

มิติที่ 7

ภัยดานท่ี 1

คุณภาพของผลิตภัณฑ

การกระจายของ

ผลิตภัณฑ 

ความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ

ประสิทธิผลหรือคุณคา

ทางโภชนาการของ

ผลิตภัณฑ

ภัยดานที่ 2

พฤติกรรมผูบริโภค

ภัยดานที่ 3

มาตรฐาน

สถานประกอบการ

ภัยดานที่ 4

การโฆษณา
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5. ขั้นตอนการดําเนินงาน

 โดยท่ัวไป การดําเนินงานดวยหลักการจัดการความเส่ียงประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ท่ีเช่ือมตอกัน
เปนวงจร 8,9 ดังน้ี
 5.1 การตรวจจับความเส่ียง (Risk Detection)
 5.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
 5.3 การส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication)
 5.4 การควบคุมและลดขนาดความเส่ียง (Risk Control and Minimization) 
 5.5 การทบทวนและประเมินผล (Review and Evaluation)
 เม่ือนําหลักการจัดการความเส่ียงมาเช่ือมโยงกับ 5 กิจกรรมหลัก (5 key activities) เพ่ือการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ แสดงดังภาพท่ี 17

       2) การตรวจสอบขอมูลแหลงท่ีมา ตามกฎหมาย ฉลากและเอกสารโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ
หรือบริการตางๆ ตองระบุช่ือ - ท่ีอยูผูผลิต ท่ีชัดเจน เพ่ือตรวจสอบยอนหลังไดหากเกิดปญหา
       3) การวิเคราะหขอความโฆษณา ถามีการอวดอางสรรพคุณวาไดผลดีอยางนาอัศจรรย ใหสงสัย
วาเปนไปไดจริงหรือไม หรือพิสูจนอยางไร และอยาเพ่ิงเช่ือกรณีบุคคลในโฆษณาท่ีเปนผูมีช่ือเสียง ควรตรวจสอบ
ทุกคร้ัง รวมท้ังตรวจสอบวาบุคคลน้ันมีผลประโยชนทับซอน เชน เปนเจาของหรือผูไดรับประโยชนจากผลิตภัณฑ
หรือบริการสุขภาพน้ันหรือไม
       4) การตรวจสอบผลการใชผลิตภัณฑน้ัน หากเห็นผลรวดเร็วผิดปกติ เชน ขาวใสทันใจ 
หายปวดฉับพลัน ผอมในพริบตา ใหสงสัยวาอาจมีส่ิงท่ีไมปลอดภัยปลอมปนอยูในผลิตภัณฑน้ันซ่ึงจําเปนตอง
นําไปสูการตรวจสอบวิเคราะหหาสารปนเปอนหรือปลอมปนจากตัวผลิตภัณฑน้ันดวยวิธีทางนิติวิทยาศาสตรตอไป
       “2 สงตอ” หมายถึง การสงตอขอมูลแกผูคนรอบขางเพ่ือเตือนภัยจากผลิตภัณฑท่ีไมนาไววางใจ 
รวมท้ังการสงตอขอมูลใหกับเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการพิสูจน ตรวจสอบ ยิ่งสงตอไวเทาใด ความเส่ียงย่ิงลดลง

ภาพท่ี 17  ความเช่ือมโยงของการจัดการความเส่ียง กับ 5 กิจกรรมหลัก (5 key activities) เพ่ือสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 การจัดการความเสี่ยงเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (Risk Management) เริ่มจาก

การตรวจจับความเสี่ยง (Risk Detection) ที่จะไดขอมูลจากการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุก

ในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based Surveillance) และการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุก

ในชุมชน (Active Community based Surveillance) มาระบุวาความเสี่ยงหรือภัยคุกคามสุขภาพท่ีจะตอง

จดัการคอือะไร แลวนําไปสูการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) วาความเสีย่งนัน้มมีาตรการควบคมุแลว

หรือไม เพียงพอหรือยัง โอกาสที่จะเกิดภัยมากนอยอยางไร ผลกระทบของความเสี่ยงรุนแรงระดับใด มีขอมูล

การจดัลําดบัความสาํคญัของความเสีย่งวาควรจดัการประเดน็ใดกอนหลงั แลวมกีารนาํขอมลูดงักลาวสูข้ันตอน

การควบคมุและลดขนาดความเสีย่ง (Risk Control and Minimization) วาจะใชกลวิธีหรอืมาตรการใดจัดการ

ความเสีย่งน้ัน การพจิารณาขอมูลทีไ่ดจากการประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้ขอมลูบริบททางดานสงัคม วฒันธรรม 

ความเชื่อของพื้นที่ จะชวยใหเลือกวิธีการดําเนินการควบคุมหรือลดความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม และสามารถ

ออกแบบกระบวนการที่คํานึงถึงผลกระทบที่ผูปวย ครอบครัวและชุมชนจะไดรับเปนลําดับแรก หัวใจสําคัญ

ของการจัดการความเสี่ยงในชุมชนอยูที่การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อการใชยาอยาง

สมเหตุผล (Community Participations) เพื่อใหไดกลวิธีหรือมาตรการท่ีผูปวย ครอบครัวและชุมชนใหการ

สนับสนุนหรือเปนของชุมชนอยางแทจริง การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good private 

sectors) และการสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU Literacy) เปนกุญแจสําคัญที่ทําให

บรรลุเปาหมายท้ังนี้เม่ือดําเนินการควบคุมและลดขนาดความเสี่ยง (Risk Control and Minimization) 

แลวจําเปนตองมีการทบทวนและประเมินผล (Review and Evaluation) การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของกลวิธีหรือมาตรการท่ีเปนทางเลือกดังกลาว เพื่อใหมั่นใจวาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูนั้น 

อยูในระดับที่ยอมรับได  

 การดําเนินงานตามหลักการจัดความเสี่ยง มีรายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังนี้

 5.1 การตรวจจับความเสี่ยง (Risk Detection)

      การตรวจจับหรือพบวาเปนความเสี่ยงหรือไมนั้น ผูปฏิบัติงานควรพิจารณาวาเปนความเสี่ยง

ตามนิยามหรือไม เพื่อกําหนดกรอบการทํางานใหไดวาเปนสิ่งที่ตองจัดการหรือไม พรอมจําแนกวาเปนความเสี่ยง

ประเภทใด เชน ดานความปลอดภัย ดานคุณภาพ ดานโฆษณาหรืออ่ืนๆ ซึ่งในบางกรณีอาจเปนความเส่ียง

จากหลายมิติ ซึ่งจําเปนตองพิจารณาในทุกมิติที่เกี่ยวของ

      ขั้นตอนแรกควรระบุใหไดวา อะไรคือความเสี่ยง ความจําเปนที่ตองจัดการและสถานการณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น สิ่งที่เก่ียวของซ่ึงอาจเปนสาเหตุในการเกิดความเสี่ยง สถานการณปจจุบัน 

และแนวโนมของความเสี่ยง

      5.1.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

    การระบุความเสี่ยงมีหลายวิธี ซึ่งในคูมือน้ีจะเนนการคนหาเชิงรุกและการสรางระบบ

เฝาระวังยาและการโฆษณา ไดแก การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive 

Hospital based Surveillance) และการเฝาระวงัความปลอดภยัดานยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community 

based Surveillance) เพื่อนําไปสูการจัดการความเส่ียงหรือแกไขปญหาใดๆ ท่ีสงผลกระทบหรือมีแนวโนม

ทําใหเกิดการบริโภคยาที่ไมเหมาะสมในชุมชน โดยมีเปาหมายใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

กองบริหารการสาธารณสุข
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ตารางที่ 3 ระดับของโอกาส/ความถี่ในการเกิดความเสี่ยง

ระดับ ความถี่ในการเกิด นิยาม

1

2

3

นอย (Low)

ปานกลาง (Medium)

สูง (High)

โอกาสเกิดนอยกวารอยละ 30 (เกิดนานๆ ครั้ง)

โอกาสเกิดรอยละ 30- 69 (เกิดเปนบางครั้ง)

มีความนาจะเปนในสถานการณปกติ โอกาสเกิดตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

(เกิดบอยๆ ประจํา)

      5.1.2 แหลงขอมูลความเสี่ยงหาไดจากหลายชองทาง เชน ผลวิเคราะหผลิตภัณฑ รายงาน

เหตกุารณไมพงึประสงคจากการใชผลติภณัฑสขุภาพ รายงานแนวโนมสถานการณ เรือ่งรองเรยีน งานวจัิย ขาว 

การโฆษณา วิทยุชุมชนเสียงตามสาย ใบประกาศ สื่อออนไลน

      5.1.3 วธิไีดขอมลูความเสีย่งอาจเปนการรายงานแบบสมคัรใจหรือ Spontaneous Reporting 

แลวใชวิธีการหรือเครื่องมือคนหาสัญญาณ (Signal Detection Tool) ความเส่ียงที่ไดจากการเฝาระวัง

ความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based Surveillance) หรือการเฝาระวัง

ความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) เปนการติดตามขอมูล

ดวยวธิกีารทางระบาดวทิยาหรือการติดตามเชิงรุกเชน Cohort Event Monitoring Intensive Safety Monitoring 

และอื่นๆ

 5.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

      การประเมินและกําหนดระดับของความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นดังตอไปนี้

      5.2.1 ความเสี่ยงนั้นมีมาตรการควบคุมแลวหรือไมเพียงพอหรือยัง

      5.2.2 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

      5.2.3 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

      5.2.4 ระดับความเสี่ยง

ดังตัวอยางการทํางานแตละประเด็นตามลําดับดังนี้

      5.2.1 ความเสี่ยงนั้นมีมาตรการควบคุมแลวหรือไมเพียงพอหรือยัง

    มีรายงานผูปวยรับประทานยา Ampicillin แลวเกิดอาการ Anaphylactic Reaction 

ภายหลงัใหการรกัษาผูปวยแลวผูปฏบิติังานตองพจิารณาวาปจจบุนัมมีาตรการปองกันอนัตรายหรอืความเสีย่ง

นั้นอยูแลวหรือไมซึ่งจะพบวาไดมีการกําหนดใหยา Ampicillin เปนยาที่ตองมีการแสดงขอความคําเตือน

การเกิดอาการดังกลาวที่ฉลากและจัดประเภทเปนยาอันตรายที่ตองจายโดยเภสัชกรหามจําหนายในรานชํา

เปนตน

      5.2.2 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

    เปนการประเมินโอกาสโดยดูจากความถี่หรือความนาจะเปนในการเกิดความเสี่ยงน้ันๆ

พิจารณาไดจากประวัติฐานขอมูลงานวิจัยบทความวิชาการทางระบาดวิทยาตางๆ

    ผลการประเมนิจะเทยีบเปนระดบัคะแนนหากมคีะแนนสงูแสดงวามโีอกาสเกดิความเสีย่ง

มากกวาความเสีย่งทีไ่ดคะแนนตํา่กวารายละเอยีดดงัตารางที ่3
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      5.2.3 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 

    เปนการประเมินผลกระทบหรือความรายแรงของภัยท่ีเกิดข้ึนตอผูบริโภคพิจารณาไดจาก

ลักษณะท่ีแสดงหรือขอมูลผลการสอบสวนผลการประเมินจะเทียบเปนระดับคะแนนหากมีคะแนนสูงแสดงวา

มีผลกระทบหรือมีความรายแรงมากกวาท่ีมีคะแนนต่ํากวารายละเอียดดังตารางท่ี 4

ตารางที่ 4 ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ ผลกระทบ ความหมาย

1 นอย (Low) ยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงการไดรับยาจากสถานบริการสุขภาพท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพนอย พบเหตุการณจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัย
ในพ้ืนท่ี เชน
- ตรวจพบการจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพท่ีการแสดงฉลากไมถูกตอง
- ตรวจพบการโฆษณาเกินจริง

2 ปานกลาง (Medium) ยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงการไดรับยาจากสถานบริการสุขภาพท่ีกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพไมรายแรงเทากับระดับสูงไดแก
1. ผูบรโิภคเจบ็ปวยจากการบรโิภคผลติภณัฑสขุภาพหรอืบรกิารสขุภาพท่ีไมปลอดภยั
ในพืน้ท่ี แตยังไมถงึขนาดตองนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล สามารถกลบับานไดเลย
ในวันที่เขารับการรักษา
2. พบเหตุการณจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยในพื้นท่ี โฆษณาเกินจริง
- ตรวจพบการจาํหนายยา (ลกูกลอน ยาผง ยานํา้) อาหารหรอืผลติภณัฑเสรมิอาหาร 
มีการปลอมปนสเตียรอยด
- ตรวจพบการเร/ขายตรง ขายผลติภณัฑสขุภาพซึง่มกีารโฆษณาโออวดเกนิจรงิและ
มีผลกระทบในวงกวาง
3. พบเหตกุารณการใหบริการดานสขุภาพทีอ่าจเปนอนัตรายตอสุขภาพ เชน คลนิกิเถือ่น 
จัดฟนปลอม หมอกระเปา ฉีดฟลเลอร/กลูตาไธโอน

3 สูง (High) ยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงการไดรับยาจากสถานบริการสุขภาพท่ีกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพรายแรง เปนเหตุใหเสียชีวิต หรือเจ็บปวยจนตองนอนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล จากยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ รวมท้ัง การไดรับเร่ืองรองเรียนจาก
ผูบริโภคท่ีไดรับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายจากการการใชยาหรือผลิตภัณฑ
สุขภาพ เชน
- ผูบริโภคเสียชีวิตจากกาแฟ/ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีอวดอางสรรพคุณลดความอวน 
ซ่ึงตรวจพบการปลอมปนไซบูทรามีน
- ผูบริโภคเกิดภาวะช็อก ตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เน่ืองจากกาแฟ/
ผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีอวดอางสรรพคุณเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ
- ผูบริโภคเกิดภาวะคุชช่ิงซินโดรม จากการใชยาหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีการ
ปลอมปนสเตียรอยด
- ผูบริโภคไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากการไดรับยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพจาก
สถานบริการสุขภาพท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย เชน การไดรับยาอันตรายหรือยาควบคุม
พิเศษจากผูท่ีไมใชผูประกอบวิชาชีพ
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 5.3 การส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication)
      การส่ือสารความเส่ียงเปนข้ันตอนท่ีตองดําเนินงานตลอดเวลาของการจัดการความเส่ียง มีการ
ทํางานเปนทีมและผูมีสวนไดเสียอาจแตกตางกันในแตละข้ันตอนของงาน จึงตองมีการส่ือสารท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพท้ังการส่ือสารภายใน เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับสามารถส่ือสารกันไดผูปฏิบัติสามารถเขาใจ
บทบาทหนาท่ีตนเอง และผูบริหารไดรับทราบปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริงรวมถึงผลการดําเนินงาน 
และการส่ือสารภายนอกเพ่ือสรางความเขาใจใหกับบุคคลภายนอก ประชาชน ส่ือมวลชนตางๆ ทําใหไดรับ
ความรวมมือและสามารถจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ

      การส่ือสารความเส่ียงน้ันมีอยูหลายระดับต้ังแตระดับบุคคลถึงมวลชน โดยการส่ือสารความเส่ียง
แตละระดับจะมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน ดังแสดงภาพท่ี 18 ดังน้ี
      1. ระดับมวลชนหรือคนหมูมาก การส่ือสารความเส่ียงทําหนาท่ี ‘ใหขอมูล Informing’ เพ่ือให
ประชาชนตระหนักเก่ียวกับอันตรายของความเส่ียงและความเส่ียงท่ีคุกคามและเกิดความรูความเขาใจในขอมูล
ชัดเจนยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันสําหรับประชาชนท่ีต่ืนตระหนกเกินกวาความเปนจริง การส่ือสารความเส่ียง
จะชวยใหกลุมน้ีเขาใจไดอยางถูกตองตามความเปนจริง และนําไปสูการสรางแนวปฏิบัติท่ีถูกตองไดตอไป

 5.2.4 ระดับความเส่ียง
         เปนการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและระดับความรุนแรงของผลกระทบเพ่ือกําหนด
ระดับความเส่ียงตามเกณฑท่ีกําหนดโดยควรใหความสําคัญตอความเส่ียงท่ีมีผลกระทบสูงและมีโอกาสเกิดข้ึน
บอยเพ่ือจัดการกอนความเส่ียงอ่ืนการจําแนกระดับความเส่ียงของความเส่ียงแบงเปน 3 ระดับ ดังตารางท่ี 5

ตารางที่ 5 Risk Matrix ของความเสี่ยงดานยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ*

ภาพที่ 18  วัตถุประสงคของการสื่อสารความเสี่ยงในแตละระดับ

*ปรับจาก แนวทางปฏิบัติงานการจัดการภัยจากผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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จากตารางจะพบวา จําแนกผลการประเมินเปน 2 ประเภทหลัก คือ
 1) ยอมรับความเส่ียง
 เม่ือผลคะแนนมีคาในระดับความเส่ียงต่ํา (1-3 คะแนน) ซ่ึงเปนเพียงความเส่ียงขนาดเล็ก เกิดเฉพาะ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุการณสามารถจัดการเองได เชน การเก็บบันทึกลงในฐานขอมูลเพ่ือติดตามแนวโนม
หรือสัญญาณอันตรายในอนาคต
 2) ไมยอมรับความเส่ียง

      2. ระดับสถาบัน องคกร หรือชุมชน การส่ือสารความเส่ียงทําหนาท่ี ‘ใหคําปรึกษา Consulting’ 
เพ่ือใหเกิดการปรึกษาหารือหรือการสรางความมีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ 
      3. ระดับบุคคล ระหวางบุคคล หรือรายกลุม การส่ือสารความเส่ียงทําหนาท่ี ‘สรางแรงจูงใจ
และโนมนาว Persuading’ เพ่ือสามารถเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนท่ีไมตระหนักหรือไมรูถึง
อันตรายของความเส่ียงและความเส่ียงท่ีคุกคามใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดได
อยางเหมาะสม
 5.4 การควบคุมและลดขนาดความเส่ียง (Risk Control and Minimization)
      เปนการควบคุมหรือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได สวนใหญดําเนินการหลังจาก
วิเคราะหเส่ียง โดยใชผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 5 เปนตัวชวยในการตัดสินใจ และนําคะแนนดังกลาว
เทียบกับเกณฑการยอมรับความเส่ียง ดังตารางท่ี 6

ตารางที่ 6 ระดับผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย

ตํ่า
(Low)

1-3 - ระดับท่ียอมรับไดโดยไมตองมีการจัดการเพ่ิมเติมแตควรมีการติดตามสถานะความเส่ียง
อยางสม่ําเสมอเพ่ือใหแนใจวาความเส่ียงดังกลาวยังคงอยูในระดับท่ียอมรับได
- ไมกอใหเกิดผลเสียตอสถานะสุขภาพ ไมเพ่ิมอัตราปวย/ตาย ไมมีผลตองบประมาณ 
ใหดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงานตามปกติ ไมตองมีมาตรการปองกันแกไขและ
ลดผลกระทบ

ปานกลาง
(Moderate)

4-6 - ระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหความเส่ียงเคล่ือนยายไปยัง
ระดับท่ียอมรับไมได
- ไมตองมีมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบเพ่ิมเติม อาจพิจารณาปรับปรุงมาตรการ
ท่ีมีอยูเดิมใหเหมาะสมยิง่ข้ึน โดยไมตองเพ่ิมคาใชจาย ถาจําเปนอาจตองติดตามเฝาระวัง 
ท้ังน้ีใหพิจารณาความจําเปนและความเปนไปไดรวมดวย

สูง
(High)

7-9 - ระดับท่ีไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเส่ียงเพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับไดตอไป
- เพ่ิมอัตราปวยมีการบาดเจ็บ อาจมีผลตองบประมาณ ตองมีการติดตามตรวจสอบวา
มาตรการปองกันและลดผลกระทบท่ีมีอยูเดิมเพียงพอและเหมาะสม ถาจําเปนและ
สามารถปฏิบัติได อาจมีการเพ่ิมมาตรการหรือปรับปรุงมาตรการท่ีมีอยูใหสอดคลองกับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีตองคํานึงถึงเร่ืองคาใชจายดวย
- ตองการการตัดสินของผูบริหารระดับสูงหรือมีการประชุมของทีมยทุธศาสตรผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือหามาตรการในการจัดการความเส่ียง
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 เมือ่ผลคะแนนมคีาในระดบัความเสีย่งปานกลางข้ึนไป (มากกวา 3 คะแนน) ซ่ึงการควบคมุความเสีย่งน้ัน 

ขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินได

 การเลือกแนวทาง มาตรการควบคุมความเส่ียงจะแตกตางกันขึ้นอยูกับผลการประเมินและการจัด

ระดับความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาวาจะควบคุมความเส่ียงไปในลักษณะใด โดยดูจาก

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (risk matrix) ประกอบเชน ความเสี่ยงที่มีโอกาสสูงที่จะเกิด

เหตกุารณหรือความเสีย่ง แตมรีะดบัความเสยีหายตํา่ กค็วรเลือกแนวทางควบคมุทีมุ่งเนนการลดโอกาส เปนตน 

กรณีศึกษาที่ 1 การเรียกเก็บคืน “ยาวาลซารแทน (Valsartan)” หลังพบสารกอมะเร็งในวัตถุดิบ

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจงเตือนความเสีย่งผูบริโภคและบคุลากรทางการแพทย

วาพบสารกอมะเร็งในวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต “ยาวาลซารแทน (Valsartan)” ซึ่งเปนยารักษาโรคความดัน

โลหติสงู มาจากแหลงผลติจากจีน โดยในไทยพบ 5 ตาํรบั และไดเรยีกเกบ็คนืยาทัง้ 5 ตาํรบั ทกุรุนการผลติแลว 

พรอมมีคําสั่งใหผูรับอนุญาตผลิตระงับการผลิตและจําหนายทั้งผลิตภัณฑยาและเภสัชเคมีภัณฑ อยางไรก็ตาม 

ผูปวยยังคงสามารถใชยาตัวเดียวกันตํารับอื่นที่ไมมีการปนเปอนได

 กรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องหลังจากทั่วโลกมีการเรียกเก็บคืนยาวาลซารแทน (Valsartan) ใน 22 ประเทศ 

เนื่องจากพบสารกอมะเร็งในวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยา โดยบริษัท Zhejiang Huahai Pharmaceuticals 

ผูผลติวตัถดุบิจากสาธารณรฐัประชาชนจนี ยอมรบัวาความผดิพลาดดงักลาวเกดิจากการเปลีย่นแปลงกระบวน

การผลติวตัถดุบิน้ัน ทัง้นี ้ในประเทศไทย มีผูรบัอนญุาตผลติ/นาํหรือสัง่ยาวาลซารแทนเขามาในราชอาณาจักร 

จาํนวน 7 บรษิทั และมทีะเบยีนตํารบัยาทีไ่ดรบัอนญุาตใหจาํหนายรวมทัง้สิน้ 14 ตํารบั ซึง่จากการตรวจสอบ

พบวา มีบริษัทผูรับอนุญาตที่ใชวัตถุดิบจาก Zhejiang Huahai Pharmaceuticals เพียง 2 ราย ไดแก 

บริษัท สีลมการแพทย จํากัด และ บริษัท ยูนีซัน จํากัด ซึ่งมีเลขทะเบียนตํารับ รวม 5 ตํารับ ดังนี้

 1. บริษัท สีลมการแพทย จํากัด จํานวน 2 ทะเบียนตํารับ ไดแก

  (1) ยา VALATAN 80 ทะเบียนตํารับยาเลขที่ 1A 9/54 (NG) 

  (2) ยา VALATAN 160 ทะเบียนตํารับยาเลขที่ 1A 10/54 (NG) 

 2. บริษัท ยูนีซัน จํากัด จํานวน 3 ทะเบียนตํารับ ไดแก

  (1) ยา VALSARIN 80 ทะเบียนตํารับยาเลขที่ 1A 4/60 (NG) 

  (2) ยา VALSARIN 160 ทะเบียนตํารับยาเลขที่ 1A 5/60 (NG) 

  (3) ยา VALSARIN 320 ทะเบียนตํารับยาเลขที่ 1A 6/60 (NG)

 การจดัการความเสีย่งดวยกระบวนการและขัน้ตอนขางตน มจุีดเริม่ตนมาจากการเฝาระวงัความปลอดภยั

ดานยาเชงิรกุในชมุชน (Active Community based Surveillance) ของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เนือ่งจากเปนการแจงเตอืนความเสีย่ง โดยแจงวาพบสารกอมะเรง็ในวตัถดุบิในการผลติยาวาลซารแทนจงึจาํเปน

ตองจัดการความเสี่ยง โดยขั้นตอนตางๆ ถูกนํามาประยุกตใช ดังนี้

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

111แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยง

1. การตรวจจับความเสี่ยง 
(Risk Detection)

2. การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)

3. การสื่อสารความเสี่ยง 
(Risk Communication)

4. การควบคุมและลดขนาด
ความเสี่ยง (Risk Control 
and Minimization)

5. การทบทวนและประเมินผล 
(Review and Evaluation)

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรับการแจงเตือนความเสี่ยงเรงดวนวามีการพบ
สารกอมะเร็งในวัตถุดิบหรือเภสัชเคมีภัณฑท่ีใชในการผลิตยาวาลซารแทนของบริษัท 
Zhejiang Huahai Pharmaceuticals ผูผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและทั่วโลก
ไดมีการเรียกเก็บคืนยานี้ใน 22 ประเทศแลว

จากการตรวจสอบ พบวา
- มีผูที่ใชยาดังกลาวในทุกสิทธิการรักษาและทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
- นับตั้งแตป 2560 ผูใชยาตัวนี้จาก 2 บริษัทที่พบปญหามีประมาณ 20,000 คน

การสื่อสารสูสาธารณะ
- สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดแจงเตือนภยัแกสาธารณชนทันทีและขอความรวมมอื
จากหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนในการเรยีกเก็บยาทกุรุนการผลิตคนืจากทองตลาด
ภายใน 15 วัน
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชน กรณี
เรียกเก็บคืนยาวาลซารแทน หลังพบสารกอมะเร็งในวัตถุดิบเพื่อประชาสัมพันธผานสื่อ
ชองทางตางๆ เชน สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อสังคมออนไลนเปนตน

การสื่อสารภายในและระหวางองคกร เพื่อขอความรวมมือจากทุกภาคสวน 
- หนวยงานท้ังภาครฐัและเอกชน ไดแก สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัทกุจงัหวดั โรงพยาบาล 
ศูนยการแพทย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแหงประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปจจุบัน เปนตน
- หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดําเนินการตรวจสอบเฝาระวัง และนําแนวทางปฏิบัติ
สําหรับประชาชนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามาประชาสัมพันธใหผูบริโภค
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบทราบ สรางความรู ความเขาใจเกีย่วกบัยาวาลซารแทน รุนทีเ่รยีกเกบ็คนื 
ตั้งแตวิธีการอานรุนการผลิตเพื่อใหประชาชนทราบวาเปนรุนเดียวกับรุนที่เรียกเก็บคืน
หรือไม ตลอดจนวธีิการปฏบิตัติวัท่ีถกูตองรวมถงึชองทางการนาํยาไปเปลีย่นคนื ดวยวธีิการ
ตางๆ เชน ใหความรูแกผูมารับบริการในหนวยบริการ ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว 
จัดทําคลิปใหความรูผานสื่อ สื่อสังคมออนไลนอาสาสมัครสาธารณสุขเยี่ยมบานเก็บยา 
เปลี่ยนยา เปนตน

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคําสั่งใหผูรับอนุญาตผลิตยาท้ังสองแหง ระงับ
การผลิตและจําหนายยาวาลซารแทน ทุกทะเบียนที่มีการใชวัตถุดิบวาลซารแทนจาก
แหลงผลิตดังกลาวเปนการชั่วคราว รวมทั้งระงับการจําหนายเภสัชเคมีภัณฑวาลซารแทน 
ที่มาจากแหลงผลิตดังกลาว
- หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตรวจสอบยาในหนวยบรกิารของตนเองวามยีาวาลซารแทน 
ตรงกับรุนที่เรียกเก็บคืนหรือไม เพื่อนํายาดังกลาวคืนยาใหแกบริษัทนําไปทําลายตอไป 
และตรวจสอบรายชือ่คนไขทีห่นวยบรกิารของตนเองจายยาไป โดยรีบตดิตอใหมาเปลีย่นยา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวัง และประชาสัมพันธ
ใหผูบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบทราบเพื่อติดตามสภาพปญหาดังกลาว
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กรณีศึกษาที่ 2 หญิงสาววัย 30 ปจากจังหวัดอางทอง เสียชีวิตเพราะซ้ือยาลดความอวนจากคลินิกช่ือดัง

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เจาหนาที่ตํารวจพรอมดวยเจาหนาที่สาธารณสุขไดลงพื้นที่ตรวจสอบ 

นางสาวเอ นามสมมตุ ิอาย ุ30 ป ชอ็กตายเพราะกินยาลดนํา้หนกั โดย นายบ ีนามสมมตุ ิอาย ุ38 ป สามผูีตาย 

ใหการวาหลังคลอดลูกคนแรกได 5 เดือนเศษ ภรรยาไดสั่งซื้อยาลดความอวนจากสื่อออนไลนที่อางคลินิก 

เพื่อลดนํ้าหนัก กินยาชุดละ 6 วัน ชุดแรกไดผล นํ้าหนักลดทันตา สั่งซื้อชุดที่ 2 แตกินไดไมกี่วัน เริ่มมีอาการ

เวียนศีรษะ หนามืด อาเจียน ผูตายคิดวาไมไดมาจากสาเหตุการกินยาลดน้ําหนัก วันรุงข้ึนจึงกินยาตอ อาการ

รุนแรงหนักขึ้น สามีรีบพาสงโรงพยาบาลอางทอง และไดเสียชีวิตในตอนคํ่าวันเดียวกัน

 นางสาวเอ ไมเขาใจวาอาการเวียนศรีษะ หนามดื อาเจยีนเกดิจากการกนิยาลดนํา้หนกั อยางไรก็ตาม 

การท่ีทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของไดทําการซักประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่ผูปวยใชอยูจึง

ทําใหทราบสาเหตุที่แทจริงวาเสียชีวิตจากสาเหตุใด 

 สําหรับ อาการเวียนศีรษะ หนามืด อาเจียน อาจเปนอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากยา ดังนั้น 

ยิง่รูสาเหตเุรว็เทาใด ก็ย่ิงมโีอกาสชวยชวีติผูปวย ผูบริโภคไดมากขึน้เทานัน้ การบันทกึขอมลูทีไ่ดจากการประเมนิ

อาการไมพงึประสงคท่ีเกดิขึน้กบัผูปวยในฐานขอมลูของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมีสวนชวยให

นําไปสูการควบคุมและลดความเสี่ยง จึงตองใหความสําคัญ ไมควรละเลย

 ขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงของเหตุการณดังกลาว มีดังนี้

 การจัดการความเสี่ยงดังกลาวเปนการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในสถานบริการสุขภาพ 

(Proactive Hospital based Surveillance) เนือ่งจากผูเสยีชวีติมารบัการรักษาทีโ่รงพยาบาลอางทองซึง่เปน

สถานบริการสุขภาพ สหวิชาชีพคนหาปญหาจากการประเมินอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากผูปวยที่มา

รับบริการในสถานบริการสุขภาพจนนําไปสูการจัดการความเส่ียง ซึ่งสามารถอธิบายการจัดการความเส่ียง

โดยแบงตามขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงได ดังนี้

ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยง

1. การตรวจจับความเสี่ยง 
(Risk Detection)

2. การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)

- ทีมสหวิชาชีพคนหาปญหาจากการประเมินอาการไมพึงประสงคท่ีเกิดขึ้นจากผูปวย
ที่มารับบริการในหนวยบริการพบวาสาเหตุที่ทําใหนางสาวเอ นามสมมุติ เสียชีวิตมาจาก
ยาลดนํ้าหนักที่สั่งซื้อจากสื่อออนไลน
- ทีมแพทย พยาบาล เภสัชกร พรอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงพื้นที่พิสูจนความจริง สงศพ
ใหสถาบันนิติเวชผาชันสูตรหาสารตกคางในรางกายและสงตัวอยางยาที่เหลือไปตรวจหา
สารประกอบที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยพบยาอันตรายและวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท
- แพทยระบุสาเหตุจากหัวใจเตนผิดจังหวะจากการใชยาลดนํ้าหนัก

- จากการพบพยานหลักฐานสําคัญโดยเฉพาะที่ บริษัท ดี.ดี.คอสเมด จํากัด ในจังหวัด
กาฬสินธุ ซ่ึงเปนสถานที่ผลิตพบใบเสร็จสงพัสดุยาดังกลาว มีรายชื่อผูสั่งซื้อกวา 5,600 คน 
พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกวา 34 ลานบาท โดยขายยาลดความอวนผานระบบออนไลน
ประเมินไดวาประชาชนอาจจะไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงน้ีในวงกวางคือท่ัวประเทศ 
มีความรุนแรงถึงขั้นทําใหเสียชีวิต 
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ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยง

3. การสื่อสารความเสี่ยง 
(Risk Communication)

4. การควบคุมและลดขนาด
ความเสี่ยง (Risk Control 
and Minimization)

5. การทบทวนและประเมินผล 
(Review and Evaluation)

- การขายยาลดความอวนผานระบบออนไลนมีความผิดตามกฎหมาย โดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดมีการยกกระดับไซบูทรามีนเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ซึ่งหากผลิต นําเขา
หรือสงออกผลิตภัณฑที่มีไซบูทรามีนเปนสวนผสมจะมีโทษจําคุกตั้งแต 5 - 20 ป และ
ปรับตั้งแต 500,000 - 2,000,000 บาท หากขายจะมีโทษจําคุกต้ังแต 4 - 20 ป และ
ปรับต้ังแต 400,000 – 2,000,000 บาท รวมถึงการครอบครองผลิตภัณฑดังกลาวก็ถือวา
เปนการกระทําผิดดวย

การสื่อสารสูสาธารณะ
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจงเตือนผูบริโภควาอยาซื้อผลิตภัณฑ
โดยเฉพาะทางสื่อออนไลนที่มีการกลาวอางสรรพคุณวาสามารถลดนํ้าหนักได เพราะ
สวนใหญมักตรวจพบวามีสวนผสมของไซบูทรามีน ซึ่งมีอันตรายตอผูปวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคตอหิน สตรี
มีครรภและใหนมบุตร เปนตน อีกทั้งผลขางเคียงจากการใชยาคือ นอนไมหลับ เวียนศีรษะ 
วิตกกังวล ทําใหเกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว และหากไดรับยาในปริมาณมาก
อาจถึงขั้นเสียชีวิตได
การสื่อสารภายในองคกรและระหวางองคกร เพื่อขอความรวมมือจากทุกภาคสวน
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดแจงขอมูลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกแหงทราบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวัง และประชาสัมพันธใหผูบริโภคในพื้นที่
รับผิดชอบทราบ

- จากเหตุการณนี้ใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและลดขนาดความเสี่ยงโดยชุด
สืบสวนกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรกาฬสินธุ และชุดสืบสวน สภ.นามน จ.กาฬสินธุ 
เขาจับกุมตัวนางสาวจิณณะ นิชคุณมั่น อายุ 31 ป เจาของคลีนิคโอบีแคร ต.สงเปอย 
อ.นามน จ.กาฬสินธุ ลูกสาวของ นางวสภัสสร สุลํานาจ อายุ 52 ป เจาของบริษัท ดี.ดี.
คอสเมด จํากัด ซึ่งเปนเจาของโรงงานผลิตยาลดความอวนและอาหารเสริมปลอม
- ทีมแพทย พยาบาล เภสัชกร พรอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงพื้นที่พิสูจนความจริง นําศพ
จากวัดสงสถาบันนิติเวช ใหแพทยผาชันสูตรหาสารตกคางในรางกายและสาเหตุการเสียชีวิต
ที่แนชัด พรอมสงตัวอยางยาที่เหลือไปตรวจหาสารประกอบที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดรวมมือกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุและปทุมธานี รวมทั้งเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร และฝายปกครอง เขาตรวจคนและ
จบักมุโครงขายผูกระทาํผิด ซึง่เปนสถานท่ีผลติอาหารและบานพกัอาศยั ในจังหวดักาฬสนิธุ 
3 แหง และจังหวัดปทุมธานี 1 แหง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวัง และประชาสัมพันธ
ใหผูบริโภคในพื้นที่รับผิดชอบทราบเพ่ือติดตามสภาพปญหาดังกลาว เพื่อปองกันมิใหเกิด
ปญหาซํ้า
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 ตามท่ีกลาวขางตน การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน ครอบคลุมต้ังแตการออกแบบ

บริหารจัดการระบบสุขภาพ เพ่ือการใชยาอยางสมเหตุผล ซ่ึงเช่ือมโยงท้ังสถานบริการสุขภาพทุกระดับสูชุมชน 

ครอบครัวและบุคคล ตลอดจนมีการจัดการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในระบบบริการสุขภาพและชุมชน โดยมี

เปาหมายใหประชาชนปลอดภัยจากการใชยา มีความรอบรูในการใชยา และการดูแลสุขภาพตนเองเบ้ืองตน

เม่ือเจ็บปวย โดยหนวยงานระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ 

และการติดตามประเมินผล 

 ในการติดตามประเมินผลการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน ควรมีการติดตามการดําเนินการ 

ท่ีเปนไปตามท้ังกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ ตามเปาหมายท่ีกําหนดในแตละป รวมถึงอาจประเมิน

ผลกระทบ เพ่ือใหเห็นผลกระทบทางสุขภาพและทางการเงินการคลังท่ีเกิดข้ึน สอดคลองตามระยะเวลา 

ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปดานสาธารณสุข ระยะท่ี 1 ปฏิรูประบบ ป 2561 - 2565 ดังน้ี

ตัวอยางการวัดผลกระทบ เชน 

 1. อุบัติการณการเกิดความพิการหรือตาย (ระดับ G- I) ท่ีมีสาเหตุจากยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ

ท่ีไดรับจากชุมชน 

 2. คาใชจายในรักษาพยาบาลจากการเจ็บปวยท่ีเกิดจากยาตอปของสถานบริการสุขภาพ

 3. มูลคาคาใชจายดานยาตอปของสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกสังกัดระดับจังหวัด (เพ่ือใชติดตาม

การเปล่ียนแปลงมูลคาคาใชจายโดยรวมของจังหวัด โดยวิเคราะหรวมกับปจจัย/เหตุการณท่ีสงผลตอคาใชจาย

ดานยา)

ระดับประเมิน ตัวชี้วัด เปาหมาย วิธีประเมิน

กระบวนการ
(process)

ระดับความสําเร็จการสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผลในชุมชน

รอยละ 100 ของจังหวัด
ผานเกณฑระดับ 5

การประเมินตนเอง

ผลผลิต 
(output)

รอยละอําเภอตนแบบการใชยา
อยางสมเหตุผลของแตละจังหวัด

รอยละ 60 การประเมินตนเองตามเกณฑ
และการสุมเยี่ยมในพื้นที่

ผลลัพธ
(outcome)

1. อัตราชุกของการปวยที่มีสาเหตุจากยา
ในผูปวยกลุมเสี่ยง ตาม trigger ที่กําหนด 
ในแตละอําเภอ 
(baseline ณ ปงบประมาณ 2564)

ลดลงรอยละ 50 จาก 
baseline

ใชขอมูลจากระบบขอมูลของ
โรงพยาบาล ตาม Trigger ของ 
proactive hospital 
surveillance บทที่ 4 
หนา 27- 30

2. รอยละประชาชนในอาํเภอมคีะแนนเตม็
ตามแบบประเมนิความรอบรูดานการใชยา
อยางสมเหตุผล

รอยละ 50 การสํารวจทุก 3 ป

บทที่ 6
การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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รายละเอียด

1. ระดับความสําเร็จการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน 

หนวยการประเมิน จังหวัด โดยเลือกอยางนอย 1 อําเภอ เปนพื้นที่ดําเนินการ

 เกณฑการประเมินตามระดับความสําเร็จตาม 5 กิจกรรมหลัก (5 Key activities) ดังนี้

ระดับความสําเร็จ คําอธิบาย

ระดับ 1 1. จงัหวดัออกแบบระบบบรหิารจัดการ ไดแก กาํหนดองคประกอบ โครงสรางการจัดการ ระบบขอมูล
สารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และระบบอื่นที่เกี่ยวของ
2. โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุทกุแหงในพืน้ทีอ่าํเภอเปาหมาย หรอืศนูยบรกิารสาธารณสขุ 
กทม. หรือสถานบริการสุขภาพสังกัดอื่น ที่สมัครใจ ดําเนินการ เฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุก
ในโรงพยาบาล  (Proactive Hospital based surveillance)

ระดับ 2 ผานเกณฑระดับ 1 และดําเนินการกิจกรรมหลัก การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน
ในพื้นที่ (Active Community based Surveillance)

ระดับ 3 ผานเกณฑระดับ 2 และดําเนินการกิจกรรมหลัก การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
(Community Participation)

ระดับ 4 ผานเกณฑระดับ 3 และมีการดําเนินการกิจกรรมหลัก เพิ่มอยางนอยอีก 1 ขอ

ระดับ 5 ดําเนินการครบทั้ง 5 กิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลักท่ี 1 : การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในโรงพยาบาล (Proactive Hospital based 

Surveillance)

เปาหมาย : มีระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพเชิงรุกในโรงพยาบาลและท่ีเปน

ปจจัยเส่ียงใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนขอมูลสงตอไปสูระบบการเฝาระวังความปลอดภัย

ดานยาในชุมชน

แนวทาง ปที่ประเมิน การประเมิน/หลักฐาน

1. มีระบบกลไกเชิงรุกในการเฝาระวังความปลอดภัย

ดานยาในหนวยบริการ โดย

   1.1 มรีะบบคัดกรองและคนหาผูปวยท่ีไดรบัผลกระทบ

จากยาหรอืผลิตภัณฑสขุภาพ แบบ Concurrent case 

finding ในขณะมารับบริการในโรงพยาบาล

   1.2 แนวทางคนหาผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากยา

หรือผลิตภัณฑสุขภาพ แบบ Retrospective
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- แนวทางคัดกรองและคนหาผูปวยที่ไดรับผลกระทบ

จากยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ แบบ Concurrent 

case finding ในขณะมารับบริการในโรงพยาบาล 

(ประเมินกระบวนการ/เอกสาร)

- แนวทางคนหาผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากยาหรือ

ผลิตภัณฑสุขภาพ แบบ Retrospective

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แนวทาง ปที่ประเมิน การประเมิน/หลักฐาน

2. มีระบบขอมูลการเฝาระวังความปลอดภัย

ดานยาเชิงรุกในหนวยบริการ

64 - แสดงขอมูลสถานการณ และวิเคราะหขอมูลที่คนพบจาก

การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในสถานบริการสุขภาพ 

เชน จํานวนผูปวยที่พบวาปวยจากปญหายาในชุมชน, อัตรา

ชุกของการปวยที่มีสาเหตุจากยาในผูปวยกลุมเสี่ยงตาม 

trigger ที่กําหนด เปนตน 

- กรณไีมมเีคสผูปวย สามารถระบเุหตุผลวาเกิดจากสาเหตใุด 

- มีบันทึกขอมูล/ผลการคัดกรอง เชน 

จํานวนผูปวยที่เขาขายสงสัยทั้งหมด

จํานวนผูปวยที่สง consult เภสัช 

จํานวนผูปวยที่เจออุบัติการณและเกิดจากปญหายาในชุมชน 

(นอกหนวยบริการภาครัฐ)

3. มีระบบเชื่อมตอการเฝาระวังความปลอดภัย

ดานยาในหนวยบริการและชุมชน และรายงาน

เพื่อใหเกิดการเฝาระวังและแกปญหาในระดับ

อําเภอ จังหวัดและประเทศ

   3.1 มีระบบการคนหาปญหา สอบสวน และ

สงตอขอมูลผูรับผิดชอบไปสูชุมชนหรือหนวย

ตางๆ ในชมุชน เพ่ือจัดการปญหา และเตือนภยั

   3.2  มีการรายงานขอมูลสูหนวยงานระดับ

จังหวัด และสวนกลาง เพื่อดําเนินการจัดการ

ปญหาและแจงเตือนภัย เชน HPVC ระบบ 

Alert system
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- มีกระบวนการสงตอขอมูล สืบหาสาเหตุปญหาเพิ่มเติม/

คืนขอมูลสูชุมชน 

- แบบสงตอขอมูลเพื่อจัดการปญหาเชิงระบบ ตอหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

119แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)
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กิจกรรมหลักที่ 2 : การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based 

Surveillance)

เปาหมาย : มีระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพเชิงรุกในชุมชนที่เปนปจจัยเสี่ยง

ใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเพื่อเปนขอมูลสงตอไปสูระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในชุมชน

แนวทาง ปที่ประเมิน การประเมิน/หลักฐาน

1. มีระบบกลไกเชิงรุกในการเฝาระวังความ

ปลอดภัยดานยาในชุมชน

2. มีระบบขอมูลการเฝาระวังความปลอดภัย

ดานยาเชิงรุกในชุมชนขอมูลผล เชน 

การสํารวจยาในครัวเรือน ยาปฎิชีวนะเหลือใช 

สเตียรอยด  

3. มีระบบเชื่อมตอการเฝาระวังความปลอดภัย

ดานยาในชุมชน และรายงานเพ่ือใหเกิดการ

เฝาระวังและแกปญหาในจังหวัดและประเทศ

    3.1 มีระบบการสอบสวน และสงตอขอมูล

ไปสูชุมชนหรือหนวยตางๆ ในชุมชน เพื่อ

จัดการปญหา และเตือนภัย

    3.2 มีการรายงานขอมูลสูหนวยงานระดับ

จังหวัด และสวนกลาง เพื่อดําเนินการจัดการ

ปญหาและแจงเตือนภัย เชน HPVC ระบบ 

Alert system
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เอกสารแนวทาง หรือ สามารถอธิบายกระบวนการสํารวจ/

คนหาปญหายาไมเหมาะสมในชุมชน เชน

- แนวทางการเยี่ยมบาน

- แนวทางปฏิบัติในการสํารวจเฝาระวังยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพในแหลงกระจายยา

- แบบสํารวจตามโครงการยาปลอดภัยในชุมชน 

- แบบประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

- ขอมูลสถานการณปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

ในชุมชน (ตาํบล) เชน ขอมลูสถานการณและผลการวเิคราะห

ขอมูล เชน ปญหาการกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

เสี่ยงในชุมชน, ปญหาการใชยาไมเหมาะสมในชุมชน เปนตน 

- ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาดานยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน

- มีกระบวนการคืนขอมูลสูชุมชน 

- แบบ/ระบบสงตอขอมูลเพื่อจัดการปญหาเชิงระบบ 

(หรือใช Tawai app.) 

- แบบบันทึกเรื่องรองเรียน (ถามี)

120 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กิจกรรมหลักท่ี 3 : การสรางกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อการใชยาอยางสมเหตุผล 

(Community Participation) 

เปาหมาย :  1. เพื่อใหเกิดเครือขายที่สามารถเฝาระวังและจัดการปญหาการใชยาไมสมเหตุผล โดยชุมชน

มีสวนรวม

                2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหสามารถจัดการปญหาการใชยาไมสมเหตุผลอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน 

แนวทาง ปที่ประเมิน การประเมิน/หลักฐาน

1. มีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถานการณ

ปญหาการใชยาไมสมเหตุผลในชุมชน และ

วิเคราะหขอมูลบริบทของชุมชน ภาคีเครือขาย

ที่เกี่ยวของในชุมชน (จากกิจกรรมหลัก 1, 2, 5 

อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมด)

2. จัดใหมีกระบวนการสื่อสารปญหาการใชยา

ไมสมเหตุผลในชุมชนใหภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ

ไดรับทราบ และมีกระบวนการคืนขอมลู วิเคราะห

สถานการณปญหาการใชยาไมสมเหตุผลรวมกับ

ชุมชน
 

3. มีการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาการใช

ยาไมสมเหตุผลรวมกับชุมชน

4. มีการดําเนินงานแกไขปญหาการใชยา

อยางไมสมเหตุผลรวมกันตามแนวทางที่กําหนด

รวมกันอยางนอย 1 ประเด็นตอป

5. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ

การวางแผนการดําเนินงานในระยะตอไปรวมกับ

ชุมชน

64

64

64
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ขอมูลจาก จากกิจกรรมหลัก 1, 2, 5 อยางใดอยางหนึ่ง 

หรือทั้งหมด) ที่ผานการวิเคราะหเบื้องตน (เวลา สถานที่ 

บุคคล)

 

ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยการมีสวนรวม

ของชุมชน

 

มีแผนปฏิบัติการจัดการปญหายาในชุมชนรวมกับชุมชน 

การจัดการปญหายาในชุมชนตามแผนปฏิบัติการโดย

ชุมชนมีสวนรวม

ปญหาอุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จ และแนวทาง

การพัฒนา ในระยะถัดไป

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

121แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



กิจกรรมหลักที่ 4 : การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector)

เปาหมาย : 1. สถานบรกิารสขุภาพเอกชน เชน คลนิกิ รานยา มกีารสัง่ใชยา จายยา จําหนายยาทีม่คีณุภาพ

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีการใชยาอยางถูกตอง สมเหตุผลตามความจําเปน คุมคา เพื่อประโยชนของ

ผูรับบริการและประชาชน

    2. รานชําไมจําหนายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ

การประเมินผล ปที่ประเมิน แนวทางการประเมิน/หลักฐาน

1. มีการจัดทําฐานขอมูลรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหสถานการณการดําเนินงานสงเสริม

การใชยาอยางสมเหตุผลในสถานประกอบการ

ดานยาภาคเอกชน

2. มีการออกแบบระบบสงเสริมใหมีการใชยา

อยางสมเหตุสมผลในสถานประกอบการ

ดานยาภาคเอกชน โดยการมีสวนรวมของ

ผูประกอบการ 

3. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนา

การดําเนินงานการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุสมผลในสถานประกอบการ

ดานยาภาคเอกชนในพื้นที่

4. มีการประเมินการพัฒนาสถานประกอบการ

ดานยาภาคเอกชน ตามมาตรฐานที่กําหนด 

5. มีผลการดําเนินงานการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผลในสถานประกอบการดานยา

ภาคเอกชน

64
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- ขอมูลจํานวนสถานประกอบการภาคเอกชน

- ขอมูลสถานการณปญหายาที่เกิดจากสถานประกอบการ

ภาคเอกชน

- แนวทางการดําเนินงาน

- แผนปฏิบัติการ

- โครงสรางการทํางาน 

การดําเนินงานสงเสริมสงเสริมใหมีการใชยา

อยางสมเหตุสมผลในสถานประกอบการภาคเอกชน 

ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด

- มีผลการประเมินตนเอง (รานยา/คลินิก) 

- มีผลการประเมินโดยทีม (รานยา/คลินิก) 

- มีผลการประเมินโดยทีม (รานชํา)

- รอยละของสถานประกอบการดานยาภาคเอกชน

ที่มีสวนรวมในการดําเนินงานการสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผล

- รอยละของของสถานประกอบการดานยาภาคเอกชน

ที่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด(ผานเกณฑ หมายถึง 

ไดคะแนนรวมทุกหมวดไมนอยกวารอยละ 80 และผาน

ขอที่ระบุวาเปนประเด็นสําคัญทุกขอ)

122 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



กิจกรรมหลักที่ 5 : การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use Literacy)

เปาหมาย : เพื่อใหคนไทยมีความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล

แนวทาง ปที่ประเมิน การประเมิน/หลักฐาน

1. มีการสํารวจความรอบรูดานการใชยา

อยางสมเหตผุล ตามแบบประเมนิความรอบรูดาน

การใชยาอยางสมเหตุผล และวิเคราะหปญหา

ความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลในพื้นที่  

2. กําหนดแนวทางการการสรางความรอบรูดาน

การใชยาอยางสมเหตุผล จากผลสํารวจฯ และ

นํามาเปนประเด็นพัฒนาสูองคกรรอบรูดานสุขภาพ 

ในมิติการใชยาอยางสมเหตุผลในหนวยที่เกี่ยวของ

3. สรางขอมูลเพ่ือการใชยาอยางสมเหตุผลจาก

ผลสํารวจและปญหาที่พบจากหนวยบริการและ

ชุมชน ที่เขาใจงาย และสรางชองทางการเขาถึง

และกระจายขอมูล

4. มีกระบวนการส่ือสารขอมูล และคืนขอมูล

ในขอ 3 ใหภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู

การแกปญหา โดยการมีสวนรวม (key activity 3)

5. มีการประเมินผลตามแบบประเมินความรอบรู

ดานการใชยาอยางสมเหตุผล ทุก 3 ป

6. วางแผนการพัฒนาองคกรรอบรูและชุมชน 

รอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล อยางตอเนื่อง
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ผลการสํารวจความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

แผนการสรางความรอบรู (กําหนดกลุมเปาหมาย 

รูปแบบสื่อ/หลักสูตรที่เหมาะสม/ระยะเวลา/ชองทาง

การสื่อสาร)

รูปแบบสื่อ/ชองทาง/หลักสูตร ในการสรางความรอบรู

ดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

การดําเนินงานตามแผนการสรางความรอบรูดาน

การใชยาอยางสมเหตุผล ในชุมชน

- ผลการสํารวจความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล 

- แผนระยะ 3 ป ในการพัฒนาองคกรรอบรูและชุมชน

รอบรู ดานการใชยาอยางสมเหตุผล

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

123แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



2. รอยละอําเภอตนแบบการใชยาอยางสมเหตุผลของแตละจังหวัด

 แนวทางการพัฒนาอําเภอตนแบบการใชยาอยางสมเหตุผล ไดแก

 1. โรงพยาบาลและเครือขายสถานบริการสุขภาพในอําเภอ ผานเกณฑประเมินตามแนวทางการใชยา

อยางสมเหตุผล ตามที่กําหนด

 2. ระดับความสําเร็จการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) ตาม 

5 กิจกรรมหลัก (5 key activities) ผานระดับ 5 

 3. คณะกรรมการนโยบายระดบัอาํเภอ มโีครงการทีเ่กีย่วของกบัความปลอดภยัดานยาหรอืผลติภัณฑ

สุขภาพ เพื่อสงเสริมการใชอยางสมเหตุผล

 4. สถานประกอบการเอกชน เชน รานชาํ ไมจาํหนายยาอนัตรายและยาควบคุมพเิศษ หรอืผลติภณัฑ

สุขภาพที่อาจปลอมปนสารหามใช 

 5. มกีารพฒันาตามแนวทางการพฒันาอาํเภอตนแบบการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชน 

เชน

     1. วิเคราะห ปญหา สถานการณ การจัดลําดับความสําคัญของปญหาของหมูบาน ตําบล และ

        อําเภอ

     2. จัดทําระบบฐานขอมูลที่จําเปนของชุมชน ดวยเครื่องมือการทํางานในชุมชน จากขอมูลของ

        เจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งขอมูลที่จําเปนของชุมชน เพื่อเปนสถานการณ ที่นําไปแกปญหาของ

        ชุมชน เชน ขอมูลความเจ็บปวยของชุมชน ทรัพยากรในชุมชน ที่เปนบริการสุขภาพและ

        แหลงกระจายยา เชน รานคา คลินิก รานยา โรงพยาบาล รพ.สต. ขอมูลการสํารวจตามแบบ 

        Health literacy หรือขอมูลเพื่อการสํารวจอื่น 

     3. มีระบบการจัดการเพ่ือแกปญหาของชุมชน ตั้งแตระดับนโยบาย ในคณะกรรมการพัฒนา

        คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ หรือคณะกรรมการอื่น ในระดับอําเภอ มีการนําไปสูปฏิบัติ และ

        มีการติดตามประเมินผล

     4. ออกแบบระบบสุขภาพ เพื่อใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล เชน 

         • ออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพในชุมชน ทั้งรัฐและเอกชน เพื่อการใชยา

  อยางสมเหตุผล และมีความปลอดภัยในการใชยา

         • มีระบบการเชื่อมโยงขอมูลการใชยาและการเฝาระวังการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพของ

  ประชาชนในชุมชน รวมถึงการสื่อสารขอมูลการเฝาระวังและเตือนภัย

         • มีระบบสนับสนุนใหประชาชนสามารถดูแลตนเองเบื้องตน เมื่อเจ็บปวย

     5. มีกระบวนการพัฒนารวมกันในชุมชนหรือเครือขายอื่นอยางตอเนื่อง 

     6. มกีารพฒันาเครือ่งมอืหรอืพฒันานวตักรรม โดยนาํเทคโนโลยมีาพฒันาการใชยาอยางสมเหตผุล

        ในชุมชน

124 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



3. อัตราชุกของการปวย (prevalence rate) ที่มีสาเหตุจากยาในผูปวยกลุมเสี่ยง
     ตาม trigger ที่กําหนด มีแนวโนมลดลง 

 ความชุก (Prevalence) เปนการวัดขนาดความเจ็บปวย หรือการเกิดโรคในประชากร ในท่ีนี้จะวัด

ความเจ็บปวยที่เกิดจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพในผูปวยกลุมเสี่ยง รายไตรมาส ซ่ึงมี Trigger ท่ีใช

ติดตามอัตราชุกที่กําหนดนี้ สามารถใชตัวอยาง trigger ในตาราง 1 หนาที่ 27-30

การคํานวณ

 อัตราชุกของการปวยที่มีสาเหตุจากยาในผูปวยกลุมเสี่ยงท้ังผูปวยเกาและผูปวยใหม ตาม trigger 

ที่กําหนด ในทุกไตรมาสในแตละปงบประมาณ  

 A = A1+A2 จาํนวนผูปวยกลุมเสีย่ง ตาม trigger ทีก่าํหนด และมสีาเหตจุากยา ทีพ่บในโรงพยาบาล

  A1 = จํานวนผูปวยกลุมเสี่ยง ตาม trigger ที่กําหนด และมีสาเหตุจากยาในชุมชน (นอก

  หนวยบริการสุขภาพภาครัฐ) 

  A2 = จํานวนผูปวยกลุมเส่ียง ตาม trigger ที่กําหนด และมีสาเหตุจากยาที่พบในสถาน

  บริการสุขภาพภาครัฐ 

 B = จํานวนผูปวยกลุมเสี่ยงทั้งหมด ตาม trigger ที่กําหนด

 C = จํานวนผูปวยกลุมเสี่ยงในอําเภอ  

 D = จํานวนประชากรกลางป ของอําเภอ 

ตัวอยางการคํานวณเชน 

 อัตราชุกของการเกิด Upper Gastrointestinal bleeding (UGI bleeding) จากการใชยา NSAIDs 

ณ ชวงไตรมาส 1 ในปงบประมาณ 2562 =

      จํานวนผูปวยที่เกิด UGI bleeding จากการใชยา NSAIDs ณ ชวงไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2562 (A) x 100

           จํานวนผูปวยที่ใชยา NSAIDs ทั้งหมด ณ ชวงไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2562 (B)

 ทั้งนี้ในระดับโรงพยาบาลเอง สามารถสรุปขอมูลอัตราชุกไดทุกเดือน หรือเก็บขอมูลในแบบอื่น 

ท่ีสะทอนผลจากการสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุลในชมุชน ซึง่เปนการทาํงานรวมกนัของเภสชักรทีท่าํหนาที่

ในสวนตางๆ เชน เภสัชกรที่รับผิดชอบงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU Coordinator) เภสัชกร

ที่รับผิดชอบงาน Adverse products reaction เภสัชกรที่รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกร

ที่รับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภค

กองบริหารการสาธารณสุข
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4. รอยละความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผลของประชาชนในอําเภอ 
    เปนไปตามเกณฑที่กําหนด

 เปาหมายการประเมิน 

 กลุมตัวอยางประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ที่มีคะแนนการประเมินความรอบรูดานการใชยา

อยางสมเหุตผล 28 คะแนน (คะแนนเต็ม) อยางนอยรอยละ 50  ในป 2565

 รายละเอียดแนวทางการประเมินและวิเคราะหขอมูล หนา 94-97

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 7
ตัวอยางการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชน

 ตัวอยางกระบวนการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน

(Community Participatio) ซึ่งไดรวบรวมจากพื้นที่ตางๆ ไดแก

 1) การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในสถานบริการสุขภาพกรณียาลางไต โรงพยาบาลปลวกแดง 

จังหวัดระยอง

 2) การเฝาระวังดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เครือขายอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 3) การคนหา/คัดกรองผูปวยที่มีความเสี่ยงใชผลิตภัณฑปนเปอนสเตียรอยดและการสงตอผูปวย

มารักษาที่โรงพยาบาลแมขาย กรณี โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 4) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชน อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 5) โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูคา ใชยาอยางพอเพียง Smart School Rational Drug Use

กรณีศึกษา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ

 6) ประสบการณการทํางานสงเสริมการใชยาสมเหตุผลในชุมชน คปสอ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี

 7) Proactive Hospital based Surveillance : การเฝาระวังเชิงรุกจากโรงพยาบาล

 8) คนทุงเขาหลวงใชยาปลอดภัย ดวยความรวมใจของคนในชุมชน

 9) รปูแบบการเฝาระวงัแหลงกระจายยาในชมุชนเชิงรกุ (จอบไว ใจถงึ พึง่ได สายขาวออนไลนชมุชน) 

โดยอาสาสมคัรเครอืขาย พืน้ที ่อ.ยางสสีรุาช จ.มหาสารคาม

 10) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 11) การสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตสุมผลในชมุชนพืน้ทีส่งูชายแดน อาํเภอเวียงแกน จงัหวดัเชยีงราย

 12) การสรางความรอบรูดานการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล กรณีศึกษา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 พืน้ทีจั่งหวดัระยองเปน 1 ในจงัหวัดทีร่ฐัประกาศสงเสริมอตุสาหกรรม (EEC) และอําเภอปลวกแดง 

เปนอําเภอที่มีนิคมอุตสาหกรรมต้ังอยูถึง 6 แหง จึงมีการเคลื่อนยายของประชากรเขามาทํางานในพ้ืนท่ี

จํานวนมากและหลากหลายเชื้อชาติ จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 66,756 คน และจํานวนคน

ทีข่ึน้ทะเบยีนกบัสาํนักงานประกันสังคมปลวกแดง 184,988 คน โดยรวมประชากรทัง้หมดทีอ่ยูในพืน้ทีม่มีากถงึ 

237,261 คน หากการดําเนินการเฝาระวังความปลอดภัยดานยามุงเนนแกไขอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นแลว

และการปองกนัการแพยาซํา้ในหนวยบรกิาร จะไมสามารถทาํใหเกดิกลไกและระบบการเฝาระวงัความปลอดภยั

ดานยาเชิงรุกในหนวยบริการจนเกิดระบบเชื่อมตอการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและเห็นแนวโนมของ

ปญหาในพื้นที่ได ดังนั้นการพัฒนาการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในหนวยบริการจึงตองมีเฝาระวังความ

ปลอดภัยดานยาแบบบูรณาการโดยสหวิชาชีพในหนวยบริการอยางมีสวนรวมโดยการประสานขอมูลของ

เภสัชกร

1. ผังการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในสถานบริการสุขภาพกรณียาลางไต (ปสสาวะสีเขียว / นํ้าเงิน)

กษมา ลีรัตนเสถียร/จัตุพล กันทะมูล

โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง

โทร. 038659117 ตอ 109

การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในสถานบริการสุขภาพกรณียาลางไต
โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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2. แนวทางการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในสถานบริการสุขภาพ

           2.1 เภสัชกรงานคุมครองผูบริโภคเปนแกนหลักในการดูแลคนในชุมชน คอยสอดสองพฤติกรรม 

และสังเกตอาการคนในชุมชนเก่ียวกับยาท่ีมีความเสี่ยง จากทุกชองทางเชน facebook:ปลวกแดงcity 

สถานีวิทยุ การเยี่ยมบาน เปนตน

           2.2 สงตอขอมูลใหเภสัชกรในหนวยบริการเพื่อดําเนินการเฝาระวังจากการดักจับจาก trigger แบบ 

concurrent และ retrospective จากฐานขอมูลของหนวยบริการ 

           2.3 ประสานขอมูลจากการสืบคนผลิตภัณฑและอาการไมพึงประสงค แจงทีมสหวิชาชีพใหทราบ

สถานการณเพื่อเฝาระวังในหนวยบริการ 

           2.4 หากพบอาการไมพึงประสงค แจงเภสัชกรเพื่อสอบสวนและบันทึกขอมูล

           2.5 รายงานเหตุการณไมพึงประสงคในระบบ HPVC อย.

3. ผลการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาในสถานบริการสุขภาพกรณียาลางไต (ปสสาวะสีเขียว / นํ้าเงิน)

 สาเหตุที่ผูปวยใชยาลางไต

 3.1 ผูปวยทีเ่ปนตางดาวจะเชือ่ความเชือ่เดมิของคนไทย และอยากหายปวดจากการปวดหลงั จงึซือ้ยา

ลางไตมารับประทานเองตามคําบอกเลา

 3.2 ผูปวยที่เปนตางดาวจะกลัวการเขาถึงการบริการ เพราะสวนใหญเขามาทํางานแบบผิดกฎหมาย

จึงหาซื้อยารับประทานเอง

 3.3 ผูปวยคนไทยสูงอายุมีโรคประจําตัวเดิม โดยเฉพาะโรคไต แลวหาซื้อยารับประทานเองทําให

อาการไมพึงประสงคมีความรุนแรงขึ้น

4. ผลที่ไดจากการดําเนินการ

 4.1 มีกลไกการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในหนวยบริการ

 4.2 มีระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาเชิงรุกในหนวยบริการโดยการมีสวนรวมของทีม

สหวิชาชีพ

เชื้อชาติ 2558 2559 2560 2561

ชาย

หญิง

รวม

ไทย

กัมพูชา

ไทย

กัมพูชา

11

2

7

0

20

8 (admit แลวเสียชีวิต

1 ราย)  (admit 1 ราย)

1

4 (เด็กอายุ 10 ป 1 ราย)

0

13

5

(admit 3 ราย)

3

3

0

11

5 (admit แลวเสียชีวิต

1 ราย)

0

2

0

7
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5. ความตอเนื่อง ยั่งยืน และการขยายผล

 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีคําส่ังกระทรวงสาธารณสุขที่ 79/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับ 

ยาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ 54 ง หนา 44 เพิกถอนทะเบียนตํารับยารักษาโรค

ทางเดินปสสาวะชนิดรับประทานที่มีสวนประกอบของเมทิลีนบลู (Methylene blue) ทั้งตํารับยาเดี่ยวและ

ยาสูตรผสมที่มีและไมมีสวนประกอบของโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium nitrate) จํานวน 11 ตํารับ ตาม

บญัชแีนบทายคาํสัง่กระทรวงสาธารณสุขที ่79/2561 เปนการยตุปิญหาความปลอดภยัดานยาในระดบัภาพรวม

ของประเทศ

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

130 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



 โรงพยาบาลโพทะเลพบปญหาการใชยาจากคลินิก warfarin และคลินิกโรคไตเรื้อรัง (Chronic 

Kidney Disease, CKD) ในการใชยารวมท่ีมีความเสี่ยงทําใหผลการตรวจวินิจฉัยไมเปนไปตามเปาหมาย

จึงดําเนินการเฝาระวังปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพในหนวยบริการเพื่อคนหาผูท่ีใชยาหรือผลิตภัณฑ

สุขภาพอื่นนอกเหนือจากท่ีแพทยส่ัง มีข้ันตอนดังนี้

เปาหมายการดําเนินงาน

 1. เพื่อใหพฤติกรรมดานการใชยาในครัวเรือนผูสูงอายุโรคเรื้อรังชุมชนอยูในระดับดี

 2. เพื่อใหผูปวยโรคเรื้อรังลดการใชยาที่เปนความเสี่ยงทําใหคาไตเสื่อมลง

 3. เพื่อใหผูปวยที่มีการใชยา warfarin ลดการใชยาที่เปนความเสี่ยงทําใหอาการไมพึงประสงค

กิจกรรมในการดําเนินงาน

 1. คนหาผูทีใ่ชยาหรอืผลิตภณัฑสุขภาพอืน่นอกเหนอืจากทีแ่พทยสัง่ ทีม่คีวามเสีย่งทาํใหผลการตรวจ

วนิจิฉยัไมเปนไปตามเปาหมายในกลุมผูปวยทีม่ารบับรกิารในคลนิกิ warfarin และคลนิกิโรคไตเรือ้รัง (Chronic 

Kidney Disease, CKD) พบประเด็นปญหา ดังนี้

สุดารัตน จังอินทร
โรงพยาบาลโพทะเล จ.พิจิตร

email: sudaratchan14@gmail.com

การเฝาระวังดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ เครือขายอําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร

การใชยาในกลุมโรคสําคัญ CKD, warfarin clinic

ใหถูกตอง ปลอดภัย เหมาะสม และไดผล

131แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 2. บนัทกึขอมูลลงในระบบฐานขอมลูของโรงพยาบาลโพทะเล (Hospital Information System: HIS)

 3. นําขอมูลปญหาการใชยาจากคลินิก warfarin (ส.ค. 59 - ปจจุบัน) และคลินิกโรคไตเร้ือรัง 

(ป 2559 - ปจจบุนั) ในการใชยารวมทีมี่ความเสีย่งทาํใหผลการตรวจวนิจิฉยัไมเปนไปตามเปาหมายมาคนืขอมลู

ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอโพทะเลและแกนนําสุขภาพดานยารับทราบปญหา

คนหาปญหาในผูปวย

CKD

คนหาปญหาในคลินิก

warfarin

132 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 2. ผูปวยโรคเรือ้รงัลดการใชยาและผลติภณัฑทีเ่ปนความเสีย่งทําใหคาไตเสือ่มลงป 2560 ถงึ ป 2561 

ป 2562 กําลังดําเนินการ เม.ย.- ก.ค. 62

 4. ระดมความคิดคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอโพทะเลและแกนนําสุขภาพดานยา

ทบทวนปญหาการใชยาในชุมชน ที่ผานมาทบทวนปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอความสะดวกในการเขารับบริการ 

ปจจัยที่สงเสริมใหการใชยาไมสมเหตุผล และปจจัยนําของแตละคนที่ทําใหตัดสินใจในการใชยา

 5. นําขอมูล mapping จากทีมสารสนเทศ ตําบลหรือจุดเสี่ยงชุมชนที่มีกลุมผูปวยเรื้อรังมีโอกาส

เขาถึงไปรับบริการดานยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพไดเขาไปสํารวจพื้นที่ ใหความรูกับผูประกอบการณ และดูแล

ใหเปนไปตามมาตรฐานรานชํา รานยา และคลินิกเฝาระวังโฆษณาและรถเรในชุมชน

 6. ลงสํารวจขอมูลการใชยาในครัวเรือนผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน นําปญหามาใหชุมชนรวมกันแกไข 

เฝาระวัง และสงตอผูปวยที่มีปญหาเขารับการรักษา

 7. ประเมินการดําเนินการ ปจจัยความสําเร็จ ในการดําเนินงาน ปญหา และแนวทางการแกไขและ

ขยายผลใหชุมชนมีสวนรวมเพิ่มขึ้น

 8. การขยายผลในการดําเนินงานของอําเภอจากป 2560 จํานวน 2 ตําบล ไดแก ต.ทาบัว ต.ทะนง 

ป 2561 จาํนวน 2 ตาํบล ไดแก ต.วดัขวาง ต.บางคลาน ป 2562 จาํนวน 2 ตาํบล ไดแก ต.ทุงนอย ต.ทาขมิน้

ผลการดําเนินงาน

 1. พฤติกรรมดานการใชยาและผลิตภัณฑในครัวเรือนผูสูงอายุโรคเรื้อรังชุมชนหลังการเขาไปปรับ

พฤติกรรมการใชยาอยูในระดับดีเพิ่มขึ้นป 2560 ถึง ป 2561 ป 2562 กําลังดําเนินการ เม.ย.- ก.ค. 62

ป 2560รอยละระดับพฤติกรรม ป 2561

77.4

18.9

3.7

ระดับดี

ระดับปานกลาง

ระดับนอย

82.1

14.3

3.6

ป 2560รอยละการพบความเสี่ยง ป 2561

8.33

7.50

15.00

ยาชุด

ผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงกับสุขภาพ

ยาแกปวด NSAIDs

6.67

3.33

7.5

 3. ผูปวยที่มีการใชยา warfarin ลดการใชยาที่เปนความเสี่ยงทําใหอาการไมพึงประสงค

ป 2560 ป 2562ความเสี่ยง ป 2561

0 0รอยละอุบัติการณการเกิดเหตุการณ

ไมพึงประสงคจากการใชยาและ

ผลิตภัณฑที่เสี่ยง

1.37  (1 ราย)

ไดรับมาจากนอกพื้นที่จึงตองเพิ่มความรู

และทัศนคติการใชยาปองการเกิดซํ้า

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

133แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองตาทีไดจัดทําโครงการเฝาระวังยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

ปลอดภัยในชุมชนโดยขอสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลลานสัก โดยสํารวจการใช

ผลิตภัณฑสุขภาพในครัวเรือนทุกครัวเรือนและคนหา/คัดกรองผูปวยท่ีมีความเสี่ยงใชผลิตภัณฑปนเปอน

สเตียรอยดโดยมีแนวทางการดูแลผูปวยท่ีบานเม่ือพบผูปวยใชผลิตภัณฑปนเปอนสเตียรอยดดังนี้

แนวทางการดูแลผูปวยที่บานเมื่อพบผูปวยใชผลิตภัณฑปนเปอนสเตียรอยด

สิริลักษณ รื่นรวย / สุธนีกาญจน ศุภพณิชสกุล / ภาวินี เสรีรัฐ
จังหวัดอุทัยธานี

email: kik_kik41@gmail.com

การคนหา/คัดกรองผูปวยที่มีความเสี่ยงใชผลิตภัณฑปนเปอนสเตียรอยด
และการสงตอผูปวยมารักษาที่โรงพยาบาลแมขาย กรณีโรงพยาบาลลานสัก

จังหวัดอุทัยธานี

สงตัวไปโรงพยาบาล
นัดพบแพทยกอนหยุดยา

134 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



วิธีการคนหา/คัดกรองผูปวยที่มีความเสี่ยงใชผลิตภัณฑปนเปอนสเตียรอยดและการสงตอผูปวยมารักษาที่
โรงพยาบาลลานสัก
 1) เภสัชกรปฐมภูมิโรงพยาบาลลานสักจัดอบรมเพื่อชี้แจงการเก็บขอมูลแกอาสามัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) พยาบาลวิชาชีพและเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
 2) อสม. ในแตละหมูบานใชแบบสอบถาม
     2.1 ซักประวัติเบื้องตนเพื่อคนหาผูปวยที่มีประวัติการไดรับสเตียรอยดในชุมชน 
     2.2 อสม.หรือเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรตรวจสอบยาดวยระบบ Test Kit 
หรือระบบหนาตางเตือนภัยสุขภาพ ระบุผลตรวจดวย
     2.3 อสม. ในแตละหมูบานหรอืเจาหนาทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลสอบถามอาการทีค่นไข
บอกวามีอาการปจจุบันเปนอยางไร เชน เหน่ือยออนเพลีย กินขาวไมไดวิงเวียน คลื่นไส ปวดกระดูก เปนตน
     2.4 อสม. ในแตละหมูบานหรือเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สอบถามอาการคุชชิ่ง 
(หนาอูม (moon face) โหนกที่ตนคอ (buffalo hump) หนวดเคราดก (hirsutism) รอยแตกท่ีทอง/ตนขา
ดานใน (purplish striae) อวน (truncal obesity) รอยคลํ้าที่ซอกพับ (acanthosis nigrican) ผิวคลํ้า 
(hyperpigmentation) สวิ (acne vulgaris) กลามเนือ้ออนแรง (prox. Muscle weakness) บวม (edema) 
จุดจ้ําเลือดตามตัว (ecchymosed)) ถาพบอาการขอใดขอหนึ่งในแตละขอแนะนําใหไปโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลหรือโรงพยาบาลแมขาย
 3) เมื่อผูปวยมาถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เจาหนาที่ทําการตรวจประเมินเพิ่มเติม และ
สงตัวผูปวยพรอมใบนําสง และผลตรวจสอบยาเบื้องตน ใหผูปวยนําไปโรงพยาบาลแมขาย  
 4) เมือ่ผูปวยมาถึงโรงพยาบาลแมขายใหผูปวยยืน่ใบสงตวั+ผลการตรวจสอบยาเบือ้งตน เพือ่เขาระบบ
การรักษาตามปกติ แพทยตรวจรางกาย และสงตรวจทางหองปฏบัิตกิาร (CBC, electrolytes, Blood sugar, 
Low dose dexamethasone suppression test) ประกอบการวินิจฉัยตอไป
 5) ถาผลการวินิจฉัยวาผูปวยเกิดภาวะ Cushing’s syndrome หรือ Adrenal insufficiency 
แพทยจะสงผูปวยมาท่ีหองจายยาเพื่อใหเภสัชกรซักประวัติและบันทึกวาผูปวยเปน Cushing ‘s syndrome 
หรือ Adrenal insufficiency ในโปรแกรมบันทึกผูปวยนอก และบันทึกผูปวยใน สําหรับเปนตัวเตือนเวลา
ที่ใหการรักษาผูปวยหรือเวลาผูปวยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ทําใหทีมสหวิชาชีพสามารถเฝาระวังปองกัน
การเกิดภาวะช็อคไดงายขึ้น
 6) ในกรณีผูปวยนอนรักษาตวัทีโ่รงพยาบาล ทมีสหวชิาชพี (แพทย พยาบาล เภสชักร) จะมขีอมลูผูปวย 
Cushing ‘s syndrome หรือ ภาวะตอมหมวกไตบกพรอง (Adrenal insufficiency) สําหรับการเฝาระวัง
และการรักษาโดยแพทยอาจพิจารณาให steroid replacement  

ผลการดําเนินการ
 โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลบานรองตาทีไดสาํรวจการใชผลิตภณัฑสขุภาพในครัวเรือนทกุครัวเรือน
พบผูใชผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 66 คน จัดเปนผูใชสเตียรอยดไมเหมาะสม จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
40.90 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองตาทีไดทําการสงตอผูใชไปยังโรงพยาบาลลานสัก จํานวน 
12 คน โดยแพทยวนิจิฉยัวาเปน Cushing’s Syndrome จาํนวน 1 คน Adrenal Insufficiency จาํนวน 8 คน 
Bleeding จํานวน 1 คน และ Chronic Kidney Disease จํานวน 2 คน การจัดการปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ
อยางเปนระบบ ดําเนินการดังตอไปนี้

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

135แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)



การสงตอขอมูลจากชุมชนเพื่อจัดการปญหาโรคและภัยจากผลิตภัณฑและบริการสุขภาพอยางเปนระบบ

136 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)
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 การใชยาและผลติภณัฑสขุภาพทีไ่มสมเหตผุลในชมุชนเปนภัยคกุคามทีสํ่าคญั ตอสขุภาพของประชาชน 
อําเภอโนนคูณ ป 2551 พบวารานชํารอยละ 70.9 จําหนวยยาที่หามจําหนายตามกฎหมาย ซึ่งพบวาสวนใหญ
เปนยาและผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัย เชน ยาไมมีทะเบียน ยาชุดยาลูกกลอนท่ีผสมยาสเตอรอยด ยาหมดอายุ 
ฯลฯ และความเส่ียงอกีดานหนึง่คอื การจาํหนายยาโดยไมใชบุคลากรทางการแพทย จงึไมทราบขอมูลการใชยา
ที่ถูกตองหรือขอหามขอระวังในการใชยาเหลานั้น มีรายงานพบผูเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพจากชุมชน รอยละ 36.4 มีทั้งแพยาซํ้า การแพยาที่รุนแรง ถึงขั้น ช็อค หมดสติ เลือดออก
ทางเดินอาหารอยางรุนแรง ไตวาย จนลามไปเปนปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม แหลงยาท่ีทําใหเกิดอาการ
ไมพึงประสงคสวนใหญคือรานชํา รองลงมายาจากการเรขายในชุมชนถึงแมวาอําเภอโนนคูณจะมีการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลในสถานพยาบาลอยางเปนระบบ แตสิ่งท่ีวัดสุดทายวาประชาชนมีการใชยา
อยางสมเหตุผลหรือไมยังขึ้นกับการรับรู ทัศคติ ความเชื่อและโอกาสการเขาถึงยาและผลิตภัณฑสุขภาพ
จากชองทางอี่นดวย คือ การใชยาสมเหตุผลในชุมชน
 การดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชนอําเภอโนนคูณเริ่มอยางเปนทางการ 
เมือ่ป 2551 จากโครงการรานชาํปลอดยาอันตรายในตาํบลโพธิ ์โดย รพ.สต.ทุงรวงทอง จากนัน้ขยายครอบคลุม
ทั้งอําเภอ และขยายเฝาระวังจัดการปญหายาไมเหมาะสมในชุมชนจากการเร ตลาดนัด หรือการนํายาเขาสู
ชมุชนชองทางอืน่ๆ มีการพฒันางานและเครือขายมาอยางตอเนือ่งจนถึงปจจบัุน โดยมแีนวทางการดาํเนนิการ
ดานตางๆ ดังนี้

1. Drug literacy / RDU literacy
 ความรอบรูความฉลาดหรือความแตกฉานดานยา หรือการรูเทาทันสื่อดานยา (Drug literacy) 
องคประกอบของความรอบรูดานยา ไดแก 1.การเขาถึงขอมูลยาและผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 
(access) 2.ความรู ความเขาใจ (cognitive) 3.ทกัษะการสือ่สาร (communication skill) 4.ทกัษะการตดัสนิใจ 
(decision skill) 5.การจดัการตนเอง (self-management) 6.การูเทาทนัสือ่ (media-literacy) ซึง่เปนพืน้ฐาน
สําคัญทําใหเกิดความตระหนักของผูใช ผูประกอบการ หรือเครือขายที่เกี่ยวของที่จะคอยตรวจสอบเฝาระวัง
และจัดการปญหาในชุมชน ตัวอยางขอมูลความรู การรูเทาทันยาที่อําเภอโนนคูณไดเผยแพร ใหความรูแก
ประชาชนและเครือขายคุมครองผูบริโภคอําเภอโนนคูณไดแก
 1. ความรูและหลักการใชยา (รวมถึงอาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ) ที่ถูกตอง
 2. ความรูดานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (รวมถึง อาหาร เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสุขภาพ) 
เชน ลักษณะอาการที่นาสงสัย แนวทางการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงค
 3. กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการควบคมุคณุภาพ การควบคมุการกระจายของยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
เชน ยาทีห่ามจาํหนายทัว่ไป ในรานชํา ตลาด หรอืการเรขาย ยาทีจ่าํหนายไดทัว่ไป ไดแก ยาสามญัประจาํบาน 

เบญจมาศ บุดดาวงศ 
โรงพยาบาลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

 email: benjapoom@yahoo.co.th

การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชน อําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ
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 4. บทบาทหนาทีใ่นชมุชน / อาํนาจหนาทีต่ามกฎหมาย ทีน่าํไปสูแนวทางความรวมมอืในการเฝาระวงั
จัดการปญหาของเครือขายจากภาคสวนตางๆ เชน ประชาชน อสม.กํานัน ผูใหญบาน ขาราชการ เจาหนาที่
องคกรสวนทองถิ่น

2. สถานประกอบการเอกชน (private Sector)
 อาํเภอโนนคณูมกีารมีการเชือ่มการดาํเนินงานกบัสถานประกอบการภาคเอกชนในประเดน็ตางๆ ดังนี้
 - รานชํา : เปนแหลงกระจายยาทีไ่มเหมาะสมแหลงใหญ จงึตองมีการอบรมผูประกอบการ ตรวจสอบ
เฝาระวัง ควบคุมการกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย การจําหนวยยาเกินขอบเขตของกฎหมาย 
ปที่ 12 มีกติกาชุมชนสําหรับควบคุมรานชําโดยชุมชน ปจจุบันปญหาลดลง แตตองเฝาระวังตอเนื่อง นอกจาก
การตรวจประจําปแลว เครือขายชุมชนมีการลอสินคาที่หามจําหนาย เปนระยะ พรอมสงตอใหแกหนวยงาน
สาธารณสุข
 - รานขายยา : เมื่อมีการออกตรวจรานชํา พบยาไมเหมาสม จะมีการสอบถามแหลงที่มา พบวา
รานยาบางแหงสงยาใหรานชํา แตอยูนอกพื้นท่ีอําเภอ ดังนั้น จึงสงเรื่องแจงกลับแกรานขายยาดังกลาว 
พรอมรายงาน สสจ. เคยมีการศึกษารวมกับเครือขาย 8 จังหวัดสํารวจแหลงตนทางการกระจายยา ชองทาง
การกระจายยา ทาํใหไดขอมลูเสนอปญหาแกจังหวดัทัง้ 8 แหง และสงรายงานผลสาํรวจสูสวนกลาง พรอมตพีมิพ 
เพื่อสะทอนขอมูลสูประชาชนและสถานประกอบการเอกชน เพื่อไมใหกระทําผิดกฎหมาย และใหความรวมมือ
ในการแกไขปญหานี้
 - สถานพยาบาล คลินิกเอกชน ศูนยสุขภาพเอกชน คลับสุขภาพ มีการออกตรวจประจําป รวมกับ
เครือขายคุมครองผูบริโภคฯ เพื่อควบคุมกํากับใหสถานพยาบาล ดําเนินกิจการอยูภายใตกฏหมายของยาและ
ผลิตภณัฑสุขภาพ อสม. ผูปวยและเจาหนาทีแ่ตละจดุใหบรกิาร มีการแจงขอมลู กรณพีบการจายยาเกนิขอบเขต 
หรือจายยาไมสมเหตุผล รวมถึงรณรงคการใหสถานคลินิกเอกชน รานขายยาใหขอมูลยาแกผูปวยใหครบถวน
(ชื่อยา)

3. Active Community based Surveillance
 การตรวจสอบเฝาระวงั ประชาสัมพนัธและจดัการปญหายาและผลติภณัฑสขุภาพในแหลงกระจายยา
ตางๆ ในชุมชน เชนในรานชํา ตลาดนัด สหกรณในโรงเรียน ฯลฯ  
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มีศูนยรับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบยาและผลิตภัณฑสุขภาพในระดับ รพ.สต./ ระดับอําเภอ (กลุมงาน
เภสัชกรรม) มีการรายงานทางกลุมไลน โทรศัพท หรือทางวาจา และรายงานในแอฟพริเคชั่น ตาไว เมื่อพบ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัยไมปลอดภัยในรานคา หรือการเรเขามาในพ้ืนท่ี การโฆษณาท่ีเกินจริง พบอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ไมปลอดภัยเขามาในชุมชน เพื่อเฝาระวัง การสื่อสารและ
จัดการปญหา

4. Proactive Hospital based Surveillance 
 ใชขอมูลจากฐานขอมูลในโรงพยาบาล และศูนยรับเรื่องรองเรียนและตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ 
เครอืขาย คบส.โนนคณู ในการคนหา ตรวจสอบ และวเิคราะหแนวโนมของปญหาดานยาและผลติภณัฑสขุภาพ 
นําไปสูการคืนขอมูลแกผูเกี่ยวของ เปนขอมูลนําเขาการเสนอนโยบายหรือการพัฒนางาน การเฝาระวังและ
จัดการแกไขปญหาในภาพอําเภอ และรวมกับเครือขายอ่ืนในภาพของจังหวัด เขต ประเทศ ไดแก ขอมูลเชิง
ระบาดวิทยา ดาน  
 - ผลกระทบหรอือาการไมพึงประสงคจากการใชยาและผลติภณัฑสขุภาพ/ ความรุนแรง / ความถีก่ารพบ
 - ยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย และผิดกฎหมายที่พบในชุมชน/ แหลงตนทางการกระจาย / 
ชองทางการกระจาย / แหลงกระจาย
 - ขอมูลสถานการณการใช / การโฆษณา ของยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ในพื้นที่
 - กลุมเสี่ยง / โอกาสที่สามารถเชาถึงได
 - หนวยงาน/ บุคคลที่เกี่ยวของในการเฝาระวังจัดการและแกไขปญหา

มีผูเกิด ADR จากรานขายของชํา รอยละ 22.4 (จาก ADR ทั้งหมด)
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5. Community Participation

    เมื่อเครือขายคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขมีศักยภาพ มีความเขมแข็ง 

พรอมเปนแกนนําในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน 

จึงทําใหดําเนินงานไดทั่วถึงทุกชุมชนและลงสูเชิงลึก และสามารถบูรณาการงานรวมกับ

ภาคสวนอื่นๆ ทุกดานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ซ่ึง พชอ.โนนคูณ

ไดตัง้เปาหมายการพฒันางานเพือ่ให “ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ีและชมุชนสามารถ

พ่ึงตนเองและไมทอดทิ้งกันโดยมีเครือขายที่รวมดําเนินงานที่มีคุณภาพและไดรับ

ความไววางใจจากประชาชน”
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 จุดเริ่มตนในการทํางานคุมครองผูบริโภคในโรงเรียนป 2560 ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมีผูปวยที่เปน

ครูฝกสอนในโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่งในอําเภอปทุมราชวงศา มาหองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินดวยภาวะ Anaphylactic 

Shock จากยาอันตรายท่ีอยูในหองปฐมพยาบาลของโรงเรียน และตองเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปน

ระยะเวลา 2 วัน เภสัชกรทําการซักประวัติ ประเมินแพยา พรอมทั้งแนะนําเรื่องยาที่แพใหกับผูปวยและญาติ 

ออกบัตรแพยาและสงขอมูลผูปวยแพยาใหกับทางรพ.สต ในเขตที่รับผิดชอบ บันทึกขอมูลแพยาลงในระบบ

คอมพิวเตอรของโรงพยาบาล พรอมทั้งซักประวัติยาอันตรายที่มีใชในโรงเรียน จากเหตุการณดังกลาว ทําให

เภสัชกรฉุกคิดวา “นี่ระดับโรงเรียนมัธยมยังมียาอันตรายในหองปฐมพยาบาล ยาอื่นๆ ก็นาจะมีดวย แลว

โรงเรียนอื่นๆ ในอําเภอปทุมราชวงศาละ คิดวานาจะมีมั้ย” เมื่อคิดไดดังนั้น เภสัชกรงาน ADR จึงสงขอมูลตอ

ใหกบัเภสชักรงานคุมครองผูบริโภค เภสัชกรงานคุมครองผูบรโิภคลงตามรอยโรงเรียนมธัยมทีเ่กดิเหต ุโดยเขาไป

สํารวจยาในหองปฐมพยาบาลพรอมกับสอบถามขอมูลเบื้องตนกับครูอนามัยผลพบวายาทั้งหมดท่ีโรงเรียน

ซื้อมานั้น จัดซื้อดวยงบประมาณของโรงเรียน โดยซ้ือยาจากรานขายยา และยาที่มีอยูนั้นพบวามีทั้งยาสามัญ

ประจําบานและยาอันตรายโดยเฉพาะยากลุมตานการอักเสบ (NSAIDs) และยาปฏิชีวนะ ลักษณะยาท่ีเจอ 

พบวาบรรจุในขวดโหลคลายกับขวดทอฟฟ มีการตัดแบงเม็ดยาออกเปนเม็ดๆ ยาบางรายการหมดอายุ จาก

ขอมลูเพยีงแค 1 โรงเรยีนและเปนโรงเรียนระดบัมธัยม สูการขยายผลตามรอยระบบยาทกุโรงเรยีนในเขตอาํเภอ

ปทุมราชวงศา ซึ่งมีทั้งหมด 40 โรงเรียน ดําเนินการตามรอยโดยใชแบบสอบถามสถานการณยาในโรงเรียน 

จากนั้นดําเนินการรวบรวมขอมูลสถานการณยาในโรงเรียน ทําการคืนขอมูลในเวทีประชุมครูอนามัยทั้ง 40 

โรงเรยีน ใหแตละโรงเรยีนพจิารณาขอมูลของตนเองและของโรงเรยีนอืน่ๆ ผลจากการสาํรวจขอมลูสถานการณ

พบวา โดยสวนใหญโรงเรียน ไมมีหองพยาบาลเปนสัดสวนท่ีชัดเจน กรอบรายการยาทุกโรงเรียนแตกตางกัน 

พบยาอันตรายในโรงเรียน การจัดเก็บยาไมเหมาะสมและไมควบคุมคุณภาพยา ไมมีระบบการเก็บขอมูล

การมารับบริการของนักเรียนที่เจ็บปวยตลอดจนไมมีการกําหนดกรอบรายการและแนวทางการสงตอนักเรียน

ที่มีภาวะฉุกเฉินหรือเจ็บปวยที่เกินขอบเขตการใหบริการของหองพยาบาลของโรงเรียนไปยังโรงพยาบาล 

ครูพยาบาลยังขาดความมั่นใจในการจายยาใหกับเด็กนักเรียนที่เจ็บปวย จากขอมูลดังกลาว ทางทีมเภสัชกร

ทําการใหความรูทางวิชาการสําหรับครูอนามัยในประเด็นเรื่อง ยาสามัญประจําบาน แหลงสืบคนขอมูลยา

และผลิตภัณฑสุขภาพ อาการแพยาและวิธีการสังเกต การปฏิบัติตนเม่ือพบวาแพยาและไดรับบัตรแพยา 

วิธีการจัดเก็บยาที่ถูกตอง จากนั้นทําการระดมสมองครูอนามัยในประเด็น กรอบรายการยาสามัญประจําบาน

ที่ควรมีในโรงเรียนเขตอําเภอปทุมราชวงศา แนวทางการสงตอขอมูลเมื่อนักเรียนไมสบาย แบบฟอรมยา

จันทรจรีย ดอกบัว
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ

email: soontitle@gmail.com

โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูคา ใชยาอยางพอเพียง
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ทีน่าํไปซือ้จากรานยา แบบบนัทึกการจายยาในโรงเรยีน และมาตรฐานหองปฐมพยาบาลในโรงเรียน ในการ

ประชุมครั้งนี้ทางกลุมงานเภสัชกรรมฯไดทําการแจกสื่อยาสามัญประจําบาน ในสวนผลการพัฒนารูปแบบ

การจัดการดานระบบยาในโรงเรียนจากการประชุมระดมสมองภาคีเครือขายและทําบันทึกขอตกลง (MOU) 

พบวามกีารกําหนดกรอบรายการยาในโรงเรียนจํานวน 18 รายการ เปนยาสามญัประจาํบาน มาตรฐานการจดัซือ้

จัดหายา มาตรฐานหองพยาบาลในโรงเรียน การจัดตูยาในหองพยาบาล การจัดทําแบบบันทึกการจายยาและ

ระบบการควบคมุคณุภาพในรูปแบบเดยีวกัน และมีระบบการตดิตามโดยบรูณาการรวมกบัการประเมนิโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ เกิดรูปแบบการสงตอนักเรียนที่ชัดเจน

 ปงบประมาณ 2561 มีการดําเนินการเรื่องของระบบยาในโรงเรียนอยางตอเนื่องและดําเนินการ

ในรูปแบบของเครือขาย แตงตั้งคณะกรรมการระบบยาในโรงเรียน ลงนามคําสั่งโดยทานนายอําเภอ และ

บูรณาการเขาเปนสวนหน่ึงของงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ดานคุมครอง

ผูบรโิภค คนืขอมลูผลการดาํเนนิงานใหกบัคณะกรรมการรับทราบและชวยกนัขบัเคลือ่นงานระบบยาในโรงเรยีน 

ดําเนินการเพิ่มเติมในสวนของการประเมินผลการดําเนินงานในรูปแบบของเครือขาย (คณะกรรมการระบบยา

ในโรงเรียน) ลงประเมินในแตละโรงเรียน เพื่อเตรียมรับมอบปาย “โรงเรียนรูคา ใชยาอยางพอเพียง”

 ปงบประมาณ 2562 มกีารขยายผลการดาํเนนิงานไปสูศนูยพัฒนาเดก็เลก็ในเขตอาํเภอปทมุราชวงศา 

ซึง่มทีัง้ส้ิน 36 ศนูย กระบวนการในการดาํเนนิงานเปนไปในรปูแบบเดียวกนักับโรงเรียน เริม่ตนจากการสํารวจ

สถานการณระบบยาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทําการคืนขอมูล ใหความรูวิชาการ ระดมสมอง ทําขอตกลง มีสื่อ

infographic มอบใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ไดแก สื่อเรื่องยาสามัญประจําบาน ยาพื้นฐานสําหรับ

หองพยาบาลในศนูยพฒันาเดก็เล็ก ทองเสีย เปนหวัดเจบ็คอ แผลเลอืดออก ตองใชยาปฏิชวีนะไหม จดัทาํกลอง

ยาสามญัประจําโรงเรยีนและศูนยพฒันาเดก็เลก็ ทีป่ระกอบดวย ยา วธิกีารใชยาและขอควรระวงั มอบกลองยา

โดยทีมเครือขาย และไดรูปแบบการดําเนินงานในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสวนของกรอบรายการยา

สามัญประจําบานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น มติที่ประชุมกําหนดที่ 8 รายการ มีแบบบันทึกการจายยา 

การตรวจสอบคุณภาพยา ในรูปแบบเดียวกัน กําหนดแนวทางในการสงตอผูปวยเชนเดียวกับในโรงเรียน 

 หลังจากนั้น มีการประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยทีมคณะกรรมการเชนเดียวกับในโรงเรียน เพื่อทํา

การรับมอบปาย “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูคา ใชยาอยางพอเพียง” 

 Phase สุดทาย ดําเนินการมอบปายโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผานการประเมิน 

 จากการประเมินผลของทีมเครือขายพบวาโรงเรียนรอยละ 82.50 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 

77.7 ผานเกณฑการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มอบปายโดยนายอําเภอปทุมราชวงศาในท่ีประชุม

ผูนําชุมชน ทําการรายงานผลการดําเนินการในที่ประชุม พชอ. และจัดเวทีประกวดผลการดําเนินงานของ

แตละตําบล เพื่อเปนการกระตุนใหคณะกรรมการแตละตําบลมีการดําเนินการอยางเขมแข็งและเพื่อเปนขวัญ

กําลังใจใหกับเครือขายในการทํางาน
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 ในสวนของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการนั้น ไดรับการสนับสนุนจาก แผนงานพัฒนากลไก

เฝาระวังระบบยา (กพย.) ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เรื่องเลาดีๆ จากโครงการตัวแทนครู กลาววา ขอบคุณทางกลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุม

ราชวงศา ทีไ่ดมกีจิกรรมดีๆ  ใหกับโรงเรยีนและศนูยพฒันาเดก็เลก็ ทีผ่านมาเราไมเคยรูเลยวาการใชยาทีถ่กูตอง

ใชอยางไร ยาอะไรบางที่ควรอยูในสถานศึกษา เราไมรูเลยวาการจัดเก็บการที่ถูกตองเก็บอยางไร สวนใหญ

ขอมูลเหลานี้เราคนหาจากอินเตอรเน็ต เราไมเคยไดรับการฝกอบรมแบบนี้มากอนบางที่ไมมีแมกระทั่งตูยา 

กจิกรรมนีอ้ยากใหมไีปเรือ่ยๆ อยางนอยกม็คีนมาคอยด ูคอยมาเยีย่ม คอยมาเตมิเตม็สิง่ดีๆ  ใหเกดิข้ึน ทาํใหเรา

สามารถใชยาไดอยางสมเหตุผล นักเรียนมีความปลอดภัย

 บทสรุป โครงการนี้เปนโครงการที่สามารถสะทอนการใชเครือขายชุมชนในการจัดการระบบยา

ในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เกิดการทํางานในรูปแบบเดียวกัน อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

มีการคืนขอมูลใหกับผูเก่ียวของทราบ และใชกลไก พชอ.ในการชวยขับเคลื่อน ทําใหเกิดความตอเนื่องและ

มคีวามยัง่ยนื มรีะบบการตดิตาม ควบคมุกํากับโดยภาคเีครอืขาย ทกุคนมคีวามยนิด ีรวมแรงรวมใจทีจ่ะรวมกนั

ทํางานเพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลทั้งในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผลลัพธจากการทํางาน

 เกิดเครือขายเฝาระวังการใชยาและผลิตภัณฑท่ีไมถูกตองเหมาะสมในชุมชน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียน ท้ังหมด 76 แหง

 1) ไมพบยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใชยาอยางสมเหตุผลถูกตองปลอดภัย

 3) ไมพบผูปวยจากการใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมเขามารับการรักษาใน

โรงพยาบาล

 4) เกิดระบบการเฝาระวังยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมในศูนยพัฒนาเด็กและ

โรงเรียนแบบยั่งยืน

 5) คณะทํางานระบบยาในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการเลือกตั้งจากภาคีเครือขาย

ในทุกภาคสวนและลงนามโดยนายอําเภอ ทั้งนี้อยูภายใตการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ (พชอ.) ดานคุมครองผูบริโภค

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 1. ในการดําเนินงานเร่ืองระบบยาในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการทําความเขาใจกับ

ผูบริหารของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานจากบนลงสูลาง ทําใหเกิดการ

ประกาศนโยบายที่ชัดเจน และควรกําหนดเปนหน่ึงในตัวชี้วัดสําหรับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง

สาธารณสุขในการดําเนินงานการใชยาอยางสมเหตุผล
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 2. ในสวนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยังไมมีงบประมาณในการรองรับการดําเนินงานหองพยาบาล 

จึงอยากใหองคการปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณสนับสนุนใหเรื่องระบบยาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 3. ควรมกีารเตมิเตม็ในสวนของความรูดานวิชาการใหกบัครพูยาบาลอยางตอเนือ่ง รวมทัง้ในสวนของ

นักเรียนและผูปกครอง
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 อําเภอยะหริ่ง เปน 1 ใน 12 อําเภอของจังหวัดปตตานี ที่มีประชากรมากที่สุดประมาณ 87,540 คน 

สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 95.72% และพุทธ 4.28% มี 18 ตําบล  14 อบต. 4 เทศบาล 81 หมูบาน

 เสนทางกวาจะเปนตําบลสงเสริมการใชยาสมเหตุผล คปสอ.ยะหริ่ง คือ…การตอยอดประสบการณ

การพฒันาระบบการจัดการยาใน รพ.สต.และ PCU เครอืขายทัง้ 19 แหงในเขตรบัผิดชอบอาํเภอยะหร่ิง คือ…

การมองเหน็โอกาสจากปญหาพืน้ฐานการใชยาในชุมชน จากการดาํเนนิงานเภสชักรรมปฐมภมิูและการเยีย่มบาน 

ที่ยังพบพฤติกรรมและมุมมองของประชาชนตอการใชยาที่ไมถูกตอง คือ...การรับรูปญหาการด้ือยาของผูปวย

ในระดับ รพช. ที่พบวาระยะหลังเริ่มปรากฏกรณีผูปวยดื้อตอยาพื้นฐานในโรงพยาบาลบอยคร้ังขึ้นและ คือ...

จังหวะเวลาที่เอื้อ เมื่อแนวคิดและนโยบาย RDU ถูกสงตอจากสวนกลางสูสวนภูมิภาคพอดี

 ปงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาสมเหตุผลเปน 

1 ใน 15 สาขา service plan ระดบัประเทศ คป.สอ.ยะหร่ิงโดยคณะทาํงานดานระบบยาไดเลง็เหน็ความสาํคญั

จําเปนของนโยบายนี้ จึงไดนํา RDU มาประยุกตสูภาคปฏิบัติทั้งในระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต. สําหรับ

การดําเนินงานในระดับ รพ.สต. ไดคัดเลือก รพ.สต. ตาแกะ ซึ่งเปน รพ.สต.ที่มีความพรอมเพื่อพัฒนาใหเปน 

รพ.สต.ตนแบบดาน RDU ระดบัจงัหวดัปตตานี โดยไดวางแผนดาํเนนิการเปน 5 ระยะ จากการเตรยีมความพรอม

สราง awareness สรางภาคีเครอืขาย สรางกลไกการเฝาระวงัในชมุชน ใชกระบวนการ DHS สรางการมสีวนรวม

ทกุภาคสวนสูการเปน รพ.สต.ตนแบบ ทีป่ระชาชนในชุมชนมภีมิูรูดานการบรโิภคยา เกดิพฤตกิรรมการบรโิภคยา

อยางพอเพียง เหมาะสม และปลอดภัย ภายในโครงการ “สงเสริมการใชยาสมเหตุผล คนตาแกะปลอดภัย”

 ในการดําเนินการระยะแรก ปงบประมาณ 2560 เริ่มตน RDU ดวยการ 

 “ชวน” Key Person ในชมุชน ทัง้เจาหนาท่ีและแกนนาํชุมชนตาแกะ มองเห็นสภาพปญหาการใชยา

ในชุมชนเองจากการเก็บขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคที่พบในโรงพยาบาลยะหริ่งและจากการเยี่ยมบาน 

สถานการณเชือ้ดือ้ยาในจงัหวดัปตตานเีชือ่มโยงสูชมุชน เพราะการแกปญหาอยางยัง่ยนื ตองอาศยัคนของชมุชน

เหน็ปญหาและเหน็หนทางในการแกปญหาดวยชมุชนเอง เราเปนผูเติมเตม็องคความรู RDU สาํคัญทีเ่กีย่วของ

กับบริบทปญหา อันไดแก การใชยาปฏิชีวนะและการบริโภคยาไมเหมาะสมในชุมชน  

 “ชวน” ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับปญหาจริงในหมูบาน ลงไปพูดคุยกับคนในชุมชน และลงไปแกะรอย

ปญหาการกระจายยา จากรานคาของชาํตางๆ นาํมาสูการเปดอกพดูคยุเกีย่วกบั RDU รวมถงึการเขาใจแนวคดิ 

ท่ีทาํใหเกดิการขายอนัตราย ซึง่เจาของรานชาํบอกวา “ถาไมใหขายยา ก็ตองทาํใหเหมอืนกนัทกุราน” การปรบั

ทัศนคติเชนนี้ คงไมงายและตองใชเวลา 

 “ชวน” ใหบอกเลาแลกเปลี่ยนประสบการณ ทําใหมองเห็นวา การใชยาในครอบครัวผูสูงอายุเอง 

ยังพบปญหาการซื้อยาชุดจากรานชํามากินอยูบอยครั้ง

มูนาดา แวนาแว 
โรงพยาบาลยะหริ่ง จ.ปตตานี

email: w.munada@gmail.com

ประสบการณการทํางานสงเสริมการใชยาสมเหตุผลในชุมชน
คปสอ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 1 ป ทีไ่ดทาํ RDU ในตาแกะ การคืนขอมูลแกชมุชน ทาํใหเกิดการรบัรู และมสีวนรวมในการแกปญหา 

การฟงเสยีงสะทอนทีด่จีากชมุชนเก่ียวกบั RDU รวมถึงการใชยาปฏิชวีนะทีล่ดลงของเจาหนาที ่และสิง่ทีชุ่มชน

ตองการ คือ ความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรพื้นบานในการดูแลเบื้องตนแกตนเองและคนในครอบครัว

 การเริม่รูจัก RDU ของคนตาแกะ เปนพลังทีจ่ะเกิดการขบัเคล่ือนขยาย RDU สูเครอืขายตางๆ ในชุมชน 

ไดแก เครอืขายโรงเรยีนในชือ่ทีว่า “โรงเรยีน RDU สรางภมูริูสูชมุชน” และเครือขายอืน่ๆ ใหครอบคลุมทัง้ตําบล

ในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดการรับรูและรวมดําเนินงาน RDU อยางเปนรูปธรรม

 บทเรียนในปแรก จาก “ตาแกะ” ทําใหเรียนรูวา RDU ชุมชนสามารถผนวกรวมกับงานคุมครอง

ผูบริโภค การขยาย RDU สูเครือขายงานคุมครองผูบริโภคอําเภอยะหริ่งจึงเปน Road map การดําเนินการ

ขั้นถัดมาในป 2561 

 งานคุมครองผูบริโภค (คบส.) อําเภอยะหร่ิงท่ีผานมา นับไดวามีการหมุนเวียนเจาหนาท่ี รพ.สต.

ที่รับผิดชอบมากที่สุด ดวยการดําเนินงานท่ีไมเปนระบบ ไมมีการเชื่อมตอการดําเนินงานระหวาง Cup กับ 

รพ.สต. มเีพยีงการดาํเนินงานตามการขอมูลจากจังหวัด จากสิง่ทีเ่กดิขึน้ นาํมาสูการปรบัรปูแบบการดาํเนนิงาน

คบส.ใหเชือ่มตอกบั RDU เริม่จากการสรางเครือขาย อสม.ในงาน คบส.แตละตาํบลใหชดัเจน พัฒนาองคความรู

ที่เกี่ยวของ คืนขอมูลสถานการณปญหาดานยาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน สื่อสารขอมูลผาน line group 

ในชื่อ “คอ บอ สอ สามัคคี” พรอมมีสโลแกนของทีมที่วา “ผูบริโภคยุคใหม รูซื้อ รูใช รูระวังภัย ผลิตภัณฑ

สุขภาพในชุมชน”

 โฉมใหมของงาน คบส.-RDU ทําใหการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพไมปลอดภัยในชุมชนมีมากขึ้น 

จาํนวนตัวอยางยาสมุนไพร ยาลกูกลอน อาหารเสรมิ มกีารสงตรวจสเตยีรอยดเพ่ิมขึน้จากเดมิ อสม.มกีารตืน่รู

เกีย่วกบั RDU การตรวจเฝาระวงัรานชาํในชมุชนไมไดเพียงเจาหนาที ่รพ.สต.แตยงัมี อสม.คบส.-RDU รวมเฝาดู

ปญหาของชุมชนดวย การขยายตนแบบ RDU มาที่ตําบลบางปู และยามู จึงเปนสิ่งที่เกิดตามมาในป 2562 

จากฐานการเรียนรูในตําบลตาแกะ

 การมีเครือขาย คบส.-RDU ท่ีใหญขึ้น ทําใหตองมีการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพิม่ขดีความสามารถ เพิม่ความรวมมอือยางตอเนือ่งในการทาํ RDU ในชมุชนใหเขมขนขึน้ กลไกนีจ้ะเกดิไมได 

หากไมไดรับความรวมมือจากสาธารณสุขอําเภอ ในการเปนเสียงสะทอนขอมูลสถานการณดานยาที่เปนปญหา

ใหองคกรทองที ่ทองถิน่ไดเหน็ความสําคญั ลดยาอันตรายในชมุชน สรางความเขมแขง็ดานยาของภาคประชาชน 

อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหตําบลอื่นไดพัฒนางานดานนี้อีกดวย

 วิถีชีวิตของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต ใชศาสนาเปนทางนําในการดํารงอยู การใชหลักการทาง

ศาสนาอสิลามทีเ่ชือ่มโยงกบั RDU เปนอีกหนึง่ปจจยัทีท่าํใหเกดิความรวมมอืจากชมุชนไดอยางยัง่ยนื บทหนึง่

ของคัมภีรอัลกุรอานที่นาจะเขากันไดกับ RDU “สูเจาจงอยาทําลายตัวเองและผูอื่น” เปรียบไดกับการขายยา

อันตรายในรานชาํ หรอืยาใดๆ ทีไ่มปลอดภัย อาจเปนการทาํลายผูอืน่โดยไมตัง้ใจ ซึง่จะตองไดรบัการสอบสวน

ในโลกหนา และยงัมอีกีหลายหลกัการท่ีอาจเกีย่วของท่ีเราตองเรียนรู เพ่ือปลกู RDU ใหถึงจติวิญญาณของทกุคน 

 สิ่งที่อยากเห็นตอไปหลังจากนี้ คือ ภาคสวนท่ีเกี่ยวของรวมขับเคลื่อน RDU ในภาพของอําเภอ 

ไมวาจะเปนปศุสัตว องคกรปกครองสวนทองถิ่น เกษตร ภายใตการนําของนายอําเภอ อันจะสงผลตอเนื่อง

มายังตําบลใหเกิดการดําเนินงานอยางจริงจังนําพาชุมชนใหปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
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 จากการท่ีประเทศไทยไดจัดใหการรักษาพยาบาลเปนสวัสดิการพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถ

เขาถึงไดเทาเทียม สถานบริการสุขภาพจึงมักพบอุบัติการณการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากการใชผลิตภัณฑที่อาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพอยูบอยครั้ง ท้ังท่ีเกิดจากความไมรูหรือความตั้งใจที่จะใชผลิตภัณฑเพราะอยากลอง

แมจะทราบผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับรางกายในภายหลังก็ตาม การเฝาระวังจากโรงพยาบาลดวยการคนหา

สาเหตุการเจ็บปวยจากพฤติกรรมเสี่ยงจึงเปนการมุงแกไขปญหาสุขภาพดวยการปองกันกอนเกิดการเจ็บปวย 

รวมถึงขยายผลการเฝาระวังเชิงรุกในชุมชนดวยขอมูลทางระบาดวิทยา

 โรงพยาบาลวารชิภมูเิปนโรงพยาบาลชมุชนขนาด 30 เตยีง ระดับ F2 ดแูลประชากรจาํนวนประมาณ 

5 หมื่นคน ในชวง 3 ปยอนหลังไดมีการเฝาระวังความเสี่ยงดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัยในชุมชนและ

ดาํเนนิการจดัการปญหาในหลายรปูแบบตางกนัตามบริบทของพืน้ทีโ่ดยสมควร ดังตัวอยางกรณศีกึษาการจดัการ

ปญหาตอไปนี้

 1. การจัดการเร่ืองรองเรียนกรณีผลิตภัณฑยี่หอคังหลิน (Kung Lin) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 

ไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนเครือขายเฝาระวังภัยในชุมชนวาพบกลุมบุคคลทําการโฆษณาอาหารเสริม

และใชผลติภณัฑดงักลาวในการหยอดห ูหยอดตา โดยอางวาเปนการตรวจวนิจิฉยัโรคฟร ีแตกลับมกีารจาํหนาย

ผลิตภัณฑดังกลาวในราคา 3,600 บาท เปนสมุนไพรจีน 77 ชนิด เลขสารบบอาหาร 10-1-49447-1-0024 

จัดจําหนายโดย บริษัท กรีนนิช เทคโนโลยี จํากัด แตไมพบชื่อท่ีอยูผูผลิต ไมระบุวันเดือนปท่ีผลิต/หมดอายุ 

มีผูตองสงสัย 3 คน อางวาเปนตัวแทนและเปนทีมวิจัยสมุนไพรของศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

อยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน จ.นครราชสีมา มาเยี่ยมญาติที่หมูบานนี้ จึงนําสินคามาแนะนําเพื่อเปน

การทําบุญตามโครงการวิจัยดังกลาวและไดขอใหผูใหญบานประกาศเสียงตามสายของหมูบานใหชาวบานที่มี

ปญหาสุขภาพมาตรวจฟรี เมื่อเจาหนาที่ขอดูเอกสารเกี่ยวกับโครงการ บุคคลทั้ง 3 ไมสามารถนํามาแสดงได 

พนักงานเจาหนาที่จึงไดเชิญตัวไปสถานีตํารวจเพ่ือดําเนินการแจงขอกลาวหาตอไป และเก็บตัวอยางสงตรวจ

วิเคราะหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุดรธานี และไดสงเรื่องใหสวนกลางตรวจสอบกระทั่ง สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบ (อย.) ไดออกประกาศแจงเตอืนสินคาดงักลาวเพือ่เฝาระวงักบัประชาชน

ไมใหหลงเชื่อ

 2. การจัดการเรื่องรองเรียนกรณียาชุดแกปวด หลังจากไดรับเรื่องจากประชาชนจึงไดออกเยี่ยมบาน

ผูรบัประทานยาชดุ พบมผูีใชยาชุดชนดิยาสมนุไพรลกูกลอน ช่ือปรากฏทีฉ่ลาก ยาสมนุไพรหมอวฒัน ใบอนญุาต

เลขท่ี บ.ภ.20455/4 บรรจุจํานวน 5 เม็ดตอชุด จากการสอบถามพบวาซื้อยามาจากนายธนวัฒน รักษาภักดี 

โดยสั่งซื้อผานชองทางไลน ทั้งนี้พนักงานเจาหนาที่ไดทําการลอซื้อยาดังกลาวจนกระท่ังไดรับพัสดุจากนาย

ธนวัฒนฯ จึงนําไปลงบันทึกประจําวันเปนหลักฐาน และผลตรวจสอบตัวอยางยาดังกลาวดวยชุดตรวจสอบ

สารสเตียรอยดอยางงาย (Test kit) ใหผลบวก สอดคลองกับรายงานจากฐานขอมูลหนาตางเตือนภัย 

วสันต มีคุณ
โรงพยาบาลวาริชภูมิ จ.สกลนคร

email: ong_rx25@hotmail.com

Proactive Hospital Based Surveillance : การเฝาระวังเชิงรุก
จากโรงพยาบาล

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กรมวิทยาศาสตรการแพทยวายาชุดลักษณะเดียวกันนี้พบตัวยา Dexamethasone ซึ่งจัดเปนยาแผนปจจุบัน

ในประเภทยาควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งการจําหนายยาดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาต

เขาขายเปนการกระทําผิดตามกฎหมายนั้น จึงสงเรื่องขอใหอย.ตรวจสอบแหลงที่มาและการกระจายยาชุด

ผสมสารสเตียรอยด รวมถึงมาตรการในการควบคุมกํากับการกระจายยาดังกลาวเพื่อเปนขอมูลในการติดตาม

ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคตอไป

 3. การจัดการเรื่องรองเรียนกรณียาลดความอวน ตามที่มีผูบริโภคไดรองเรียนมายังศูนยรับเรื่อง

รองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพและผูไดรับผลกระทบจากการโฆษณาเกินจริง โรงพยาบาลวาริชภูมิ เมื่อวันที่ 8 

ตลุาคม พ.ศ.2560 วาหลงัจากรบัประทานผลติภณัฑเสริมอาหารยีห่อนวูติรา (NUVITRA) แลวมอีาการเหนือ่ย

เพลีย ใจสั่น ปากแหง ไมหิวขาว หลังไดตรวจสอบขอเท็จจริงพบเขาขายผลิตภัณฑที่ปลอมปนสารไซบูทรามีน

จึงแจงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและสงผลิตภัณฑสงตรวจวิเคราะหที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ที่ 8 อุดรธานี อีก 1 เดือนตอมาหลังทราบผลวิเคราะหจังหวัดจึงออกประกาศวาผลิตภัณฑดังกลาวเขาขาย

อาหารไมบริสุทธิ์ สงผลใหบริษัทเจาของสินคาไมพอใจไดขูเอาผิดกับผูเก่ียวของวามีการกล่ันแกลงโดยนํา

สินคาปลอมจากทองตลาดสงไปตรวจ และไดดําเนินการฟองหม่ินประมาทพนักงานเจาหนาที่ระดับอําเภอ 

กระท่ังมีการเก็บตัวอยางสินคายี่หอเดียวกันคนละรุนการผลิตจาก จ.อํานาจเจริญ และจ.ชัยภูมิ ซึ่งตรวจพบ

สารไซบูทรามีนเชนกัน และยังพบผูปวยเขาโรงพยาบาลดวยอาการทางจิตประสาทที่ จ.ระยอง จํานวน 2 ราย 

จากผลิตภัณฑดังกลาว จนสุดทายผูประกอบการไดเจรจาสมัครใจถอนฟองเองกอนวันที่ศาลนัดไตสวนมูลฟอง 

และนํามาซึ่งการจัดการปญหาผลิตภัณฑลดความอวนอีกหลายคร้ังครา และการยกระดับไซบูทรามีนเปน

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ประเภท 1 โดยการทํางานของหลายภาคสวนรวมมือกันเพ่ือการคุมครอง

ผูบริโภคใหเกิดความปลอดภัยอยางถึงที่สุด

 4. การจัดการเรื่องรองเรียนกรณีหมอฟนเถื่อน จากการรองเรียนโดยพลเมืองดีวามีการใหบริการ

ทําฟนปลอมกับชาวบาน เรียกเก็บเงินซี่ละ 500 บาท หลังไดรับทราบขอมูลเวลา 12.45 น. จึงไดประสาน

สาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอ สถานีตาํรวจ และทนัตแพทยประจาํโรงพยาบาลเขาตรวจสอบในเวลา 30 นาทตีอมา 

พบผูตองสงสัยกําลังทําการพิมพปากเพื่อใสฟนปลอมจึงไดแสดงตัวและขอเอกสารการอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมและการประกอบกิจการสถานพยาบาล เมื่อไมมีเอกสารมาแสดงจึงไดพาผูตองสงสัยสงพนักงาน

สอบสวน แจงขอหาและดําเนินคดีในชั้นศาล ผลตัดสินศาลพิพากษาวาจําเลยทั้งสองผิดตามฟอง จําเลยทั้งสอง

ใหการรบัสารภาพเปนประโยชนตอการพจิารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษใหกึง่หน่ึงตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 78 คงจาํคกุคนละ 6 เดอืน ปรบัคนละ 5,000 บาท โทษจาํคกุใหรอไวคนละ 2 ป ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 56 ใหจําเลยไปรายงานตวัตอพนักงานคมุประพฤติคนละ 3 เดอืนตอครัง้ มีกาํหนด 1 ป ใหจาํเลย

ทํากจิกรรมและบริการสงัคมเปนเวลาคนละ 24 ชัว่โมง ไมชาํระคาปรบัใหกกัขงัแทนตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 29, 30 ริบของกลาง

 แมวาที่ผานมาจะมีมาตรการในการจัดการปญหาอยางตอเนื่องแตกลับยังพบผูปวยที่ไมไดรับความ

ปลอดภยัจากการใชสินคาและบรกิารดานสุขภาพ รวมถงึการกระทาํผดิของผูประกอบการท่ีมุงแสวงหาผลกําไร

ละเลยความรบัผดิชอบตอสังคมตามสมควร การดาํเนินงานคุมครองผูบรโิภคในชมุชนเพือ่ใหเกดิความปลอดภยั

สมประโยชนจากสินคาและบริการดานสุขภาพจึงเปนกลไกสําคัญที่ควรเสริมใหมีความเขมแข็งในดานตางๆ 

และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องรวมกับภาคีเครือขายในระดับตางๆ ตอไป
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 1 มีนาคม 2560 เปนวันแรกที่ไดยายมาทํางานที่กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค 

รพ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด วันแรกของการทํางาน พบผูปวยเบาหวานคุมระดับนํ้าตาลไมได จากการสอบถาม

ประวัติ ผูปวยใชยาฝุนสมุนไพรชงกับนํ้าอุนกินเพื่อแกปวด นํายาฝุนมาตรวจสอบ ไมพบทะเบียนยา แตพบ

การปลอมปนสเตียรอยด  

 วันที่สามของการทํางานท่ี รพ.ใหมแหงนี้ ผูปวยที่แอดมิทตึกผูปวยใน นํายาชุดจํานวนกวา 10 ชุด

มากินระหวางแอดมิทดวย นี่เพียงสัปดาหแรกนะ คนในพื้นท่ีใหมของเรา จะมีความเสี่ยงจากการใชยาจาก

ในชุมชนเองมากมายขนาดไหนหนอ 

 จะเริม่ตนอยางไรดนีะ ถึงจะทาํใหเกิดความปลอดภัยของประชาชนในการใชยาจากแหลงกระจายยา

ในชมุชนได 2 เมษายน 2560 หลงัจากทาํงานทีท่าํงานใหมครบ 1 เดือน ไดเชญิรพ.สต. 5 แหง อสม.จาก 5 ตาํบล 

เขารวมประชุม เพื่อแจงขอมูลเบื้องตนจากการเก็บขอมูลเพียง 1 เดือน ใหกับผูเขาประชุม

 เริ่มโดยการนําขอมูลมาสรางเครือขายการทํางาน การจะแกไขปญหาใดๆ ยอมตองมีทีมงานในการ

ทํางาน เภสัชกรในโรงพยาบาลขนาด F3 มีบุคลากรในหองยาเพียง 5 คน จําเปนตองมีเครือขายการทํางาน

ที่นอกเหนือจากคนในโรงพยาบาลเครือขายควรจะมีใครบาง

 - อสม. คือพระเอกและนางเอก ของการทํางานแกไขปญหายาในชุมชนเปนผูที่ใกลชิดคนในชุมชน

มากที่สุด การสํารวจขอมูลรานคา การสํารวจผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ อสม.

จะเปนผูที่มีบทบาทนี้มากท่ีสุด 

 - รพ.สต. ทั้งผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานคุมครอง

ผูบริโภค 

 - ผูนําชุมชน กํานันและผูใหญบาน  

 - ผูประกอบการรานขายของชํา 

 ขอมูลอะไรบางที่จําเปนตองมี 

 ขอมูลผูปวยจากโรงพยาบาล (Hospital based surveillance) การใชโรงพยาบาลเปนฐาน

ในการเก็บขอมูล passive surveillance โดยมี trigger tool ในการเก็บขอมูลผลกระทบจากการใชยาและ

ผลติภัณฑสุขภาพจากผูปวยทีม่ารบับรกิาร ทัง้ผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยทีร่บับรกิารคลนิกิโรคเรือ้รงัทีโ่รงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 

 Trigger tool  ไดแก 

          ระดับนํ้าตาลที่คุมไมไดในผูปวยเบาหวาน

          ระดับความดันโลหิตที่คุมไมไดในผูปวยความดันโลหิตสูง

          ภาวะคุชชิ่ง ซินโดรม

          ภาวะ AKI 

สุภาวดี  เปลงชัย
โรงพยาบาลทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด

email: supawadee.rx@gmail.com

คนทุงเขาหลวงใชยาปลอดภัย ดวยความรวมใจของคนในชุมชน
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          ภาวะ Adrenal insufficiency 

          อาการไมพึงประสงคอื่นๆ จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ เชน เหนื่อย ใจสั่น นํ้าหนักลด

ขอมูลผูปวยจากชุมชน การขยายการเก็บขอมูลในระดับชุมชน  active Community based surveillance  

โดยการอบรม อสม.ในพื้นที่ 5 ตําบลใหมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ อาการไมพึงประสงค ผลกระทบ 

จากการใชผลิตภัณฑสขุภาพกลุมเสีย่ง โดยมเีครือ่งมอืเปนแบบบันทกึอาการไมพงึประสงคจากการใชผลติภณัฑ

สขุภาพโดยออกแบบแบบสาํรวจใหผูสาํรวจเขาใจไดงาย มแีค 1 แผน และสามารถสอบถามผลติภัณฑท่ีใชท้ังยา 

อาหาร เครื่องสําอาง ไดอยางครบถวน

ขอมูลผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงค

 ซึ่งขอมูลนี้มีท้ังท่ีไดจากผูปวยท่ีมารักษาในโรงพยาบาล และจากการสํารวจในชุมชน ซึ่งจะทําใหเรา

ไดทราบการกระจาย แหลงที่มา ความชุก ของผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่

ขอมูลแหลงกระจายยาและผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นท่ี ในอําเภอทุงเขาหลวงโดยการสํารวจการจําหนายยา

ในรานขายของชํา ซึ่งในแหลงกระจายยาในชุมชนมีท้ังยาสามัญประจําบาน ยาแผนโบราณ ยาอันตราย 

ยาควบคมุพเิศษ และยาชดุ โดยชือ่ตาํรบัของยาชดุจะใชชือ่เรยีกในแตละพืน้ทีแ่ตกตางกนัออกไป กระบวนการ

ไดมาของขอมูล   

 a) จากการสํารวจที่แหลงกระจายยา เชน รานขายของชํา รถเร

 b) จากผูปวย ทั้งที่มารับบริการที่โรงพยาบาล รพ.สต. และการเยี่ยมบานผูปวย โดยเก็บขอมูลอาการ

     ไมพึงประสงค 

 c) จากการสํารวจเชิงรุก เชน สํารวจยาในครัวเรือน สํารวจอาการไมพึงประสงคจากการใชยาและ

     ผลิตภัณฑสุขภาพ    

 d) การรับเรื่องรองเรียน 

การจัดกลุมขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน  

 a) ประเภทของยา แยกเปน ยาปฏชิวีนะ, ยา NSAIDs, ยาอันตรายอืน่ๆ, ยาชุด, ยาสามัญประจาํบาน, 

     ยาแผนโบราณ ทําใหรูสัดสวนการกระจายยาในพื้นที่ของตนเองได เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและ

     เปรียบเทียบผลในแตละป 

 b) ทะเบยีนยา รายชือ่ยา ทัง้ช่ือสามัญทางยาและชือ่การคา และรปูแบบแพ็คเกจของยา ขอมลูนีท้าํให

     ทราบชื่อบริษัทผูผลิต รูปแบบการตั้งชื่อยาเพื่อเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใชยาของประชาชน 

     หรอืเชือ่มโยงกบัชือ่ยาทีถ่กูถอนทะเบยีนไปแลว เชน บตูาโซล คอื Phenylbutazone 200 mg. 

     นูตาโซล คือ Piroxicam 10 mg. 

 ในอดีตมียาแกปวดชื่อ บูตาเพ็ด บูตาโซล ซึ่งเปนยาแกปวดที่ชาวบานนิยมใชในการแกปวดมาก 

 ไพรานา คือ Metamizole เปนยาแกปวดยอดนิยมในอดีต โดยยานี้ถูกถอนทะเบียนไปแลว 

 ไพรานาร คือ Paracetamol  

 c) รายชื่อยาในแตละประเภทที่พบการกระจายมากเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

     ขอมูลนี้ทําใหทราบพฤติกรรมการใชยาของคนในชุมชน หากมีการใชยาปฏิชีวนะ ยาแกปวดกลุม 

     NSAIDs มาก

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
(Rational Drug Use Community: RDU Community)150



     - ขอมูล ADR จากยาในชุมชน 

     - พฤติกรรมการใชยาไมสมเหตุผล

 d) จํานวนของรานคา ทีม่ยีาแตละประเภทกระจายอยู ทาํใหทราบขอมูลการกระจายของแตละชมุชน 

     เพื่อนําขอมูลไปดําเนินการแกไขปญหา

 e) แหลงที่มาของยา เพื่อนําขอมูลมารวมกันหาแนวทางแกไข 

การคืนขอมูล

 ขอมูลท่ีคืนใหกับเครือขาย ตองเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญ เปนขอมูลท่ีเครือขายจําเปนตองทราบ

ขอมูลน้ีรวมกัน เชน

 - รายชื่อผลิตภัณฑ รายชื่อยา ที่ทําใหเกิดอันตรายตอประชาชนในพื้นที่

 - แหลงที่มาของยาและผลิตภัณฑ ขอมูลทั้งจากรถเร รานขายของชํา สื่อออนไลน 

 - จํานวนผูปวย และลักษณะอาการที่ไดรับซึ่งเปนผลกระทบจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

 - ผูประกอบการที่ถูกดําเนินคดี โดยผลิตภัณฑมีอันตรายตอประชาชน และมีการกระทําท่ีฝาฝน

ตอกฎหมาย 

 การสรางเปาหมายรวมกนั เปาหมายน้ันใหเปนเปาหมายรวมกนัของทมีการมขีอมลูใหทมีไดตระหนกั 

โดยเฉพาะหากเปน case report จะยิ่งทําใหทีมเขาใจถึงผลกระทบของยาในชุมชนท่ีเกิดตอประชาชนในพ้ืนที่ 

และมองถึงแนวทางแกไขปญหารวมกันมากยิ่งขึ้น

 การมีเปาหมาย หรือผลลัพธรวมกัน ซึ่งทีมรวมกันเขียนขึ้นมาจะทําใหมองผลลัพธและกิจกรรม

ที่จะทําใหสงผลตอผลลัพธนั้นเปนลําดับ เปนขั้นตอนของการทํางาน

การแกไขปญหา

 การดาํเนนิการแกไขปญหาแบบใหมคีวามสาํเรจ็เลก็ๆ แบบ  small success แตใหมกีจิกรรมทีส่าํเรจ็

แบบเลก็ๆ อยางตอเนือ่ง เมือ่รวมความสาํเรจ็เลก็ๆ หลายๆ ครัง้ กจ็ะเปนความสาํเรจ็ท่ียิง่ใหญ การมโีครงการ 

กจิกรรมแกไขปญหาอยางสมํา่เสมอ จะทาํใหเกดิการตืน่ตวัของทมีงานและมกีารรบัรูของประชาชนอยางตอเนือ่ง 

การพัฒนาศักยภาพของเครือขาย

 เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานแกไขปญหายาในชุมชน เครือขายและองคความรูที่จําเปน

ตองมีในการดําเนินงานเชน 

 อสม. : การอานฉลากผลติภณัฑสขุภาพ การสบืคนเลขทะเบยีนผลิตภัณฑสุขภาพ การสบืคนผลติภัณฑ

สุขภาพกลุมเสี่ยง ความรูเรื่องอันตรายจากสเตียรอยด สารหามใชในเครื่องสําอาง ไซบูทรามีน  

 กํานัน – ผูใหญบาน : พรบ.ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 ที่เชื่อมโยงกับการทํางานคุมครอง

ผูบริโภคในระดับชุมชน ทักษะการนําทีมระดับหมูบาน ระดับตําบลในการตรวจสอบความผิดปกติ การตรวจ

เฝาระวังการจําหนายยาของรถเร และรานขายของชํา

 ตํารวจ : ขอกฎหมาย ประเด็นความผิดตามพรบ.ยา พ.ศ. 2510 พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 พรบ.

เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558
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ผลลัพธที่เกิดขึ้น 

 เกิดการวางระบบเฝาระวังและการจัดการความเสี่ยงจากยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 

 a. การกําหนดมาตรการเฝาระวังและสกัดกั้นผลิตภัณฑท่ีมีความเส่ียงที่จะเขามาในพื้นที่จาก

     ชองทางตางๆ

 b. การทําใหภาคประชาชนมีความเขาใจในปญหาและตระหนักถึงอันตรายของผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง 

     ตลอดจนลดการบริโภคและสรางทางเลือกในการใชทางเลือกอื่นในการทดแทนการใชยา

 c. ระบบการสงตอผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง เชน ในรายที่มีภาวะ 

     Steroid Without Syndrome, Adrenal Insufficiency และโรคหรืออาการที่ตองใชยาเฉพาะ 
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 จากการดําเนินงานคุมครองผูบริโภค อ.ยางสีสุราช พบวา ดานยา : ชุมชนมีรถเรขายยา ขายตรง 

มีแหลงพักและกระจายยา, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีการโฆษณาชวนเชื่อทางวิทยุ รานชําจําหนายยาอันตราย 

ยาชุด (รอยละ 60) เปนแหลงพักยาสมุนไพรไวจําหนายมูลคาเงินหมุนเวียนของยาท่ีไมเหมาะสมในชุมชน 

950,000 บาท/ป ดานประชาชนและชุมชน : ประชาชนขาดความรูความเขาใจเร่ืองยาแยกไมไดระหวางดี 

หรือไมดีตอสุขภาพเมื่อมีการโฆษณาและรถเรขายยาชุมชนเขาใจวาทําได และเปนส่ิงที่ถูกตองเพราะเปน

ประโยชนกับตนเองในการแสวงหายาทางเลือกท่ีสะดวก ไมมีการแจงขาวสารดานยาท่ีเปนความเสี่ยงตอ

เจาหนาที่ ดานเจาหนาที่ : เดิมบทบาทเภสัชกรในการดูแลผูปวยเปนเพียงบทบาทในการจายยาเทานั้นยังไมมี

บาบาทในการทาํงานรวมกบัทมีสหวชิาชพีในการตดิตามดแูลการใชยาในชมุชน ไมมสีวนรวมในการจัดการปญหา

ดานแหลงกระจายยาที่ไมเหมาะสม วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการรายงานสถานการณแหลงกระจายยา

ในชมุชนเชงิรกุ พืน้ทีอ่าํเภอยางสสีรุาช จงัหวดัมหาสารคาม และเพือ่ศกึษาผลการพฒันารูปแบบการรายงาน

สถานการณแหลงกระจายยาในชมุชนเชงิรกุ พืน้ทีอ่าํเภอยางสสีรุาช จงัหวดัมหาสารคาม วธิกีารศกึษารปูแบบ

การวจิยัเปนการวจิยัเชงิปฏิบตักิาร (Action research) ศกึษาต้ังแต 15 มิถนุายน - 15 ธนัวาคม 61 กลุมตัวอยาง

เลือกผูมีสวนรวมในการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ในกลุมชาวบานที่มีความสมัครใจเขามาเปนอาสาสมัคร

เครือขาย (อสค.) โดยเปนบคุคลผูทีส่ามารถใหขอมูลไดลกึตรงประเด็นและสมคัรใจเขารวมศกึษาประกอบดวย 

เจาหนาที่รพ.สต., สสอ., อบต. เภสัชกร, ตํารวจ, ผูนําชุมชน, อาสาสมัครเครือขาย (อสค.) รวม 120 คน

ขัน้ตอนการวจิยั ทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วของ, ทบทวนเวชระเบยีน รายงานการเยีย่มบานผูปวยผูปวยโรคเรือ้รงั 

(เบาหวาน, ความดนัโลหติสูง, ไขมนัในเลือดสูง) ทีเ่ขารบัการรกัษาตวัที ่รพ.สต. และในโรงพยาบาลยางสสีรุาช, 

รายงาน risk report, DRP, ME, เพ่ือสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ ความรูความเขาใจเร่ืองสุขภาพและยา สาเหตุ

การนอนโรงพยาบาล แนวทางการดูแลรักษา การใชยาทางเลือกเม่ือเจ็บปวย แหลงท่ีมาและการกระจายยา

กลุมเสีย่งในชมุชน การบนัทกึและสงตอขอมลูเพือ่การแกปญหาดานยา วเิคราะหความเสีย่งทีพ่บในกระบวนการ

ดแูลการใชยา ของผูปวย ครอบครวั และชมุชนในรปูแบบเดิม และเปรยีบเทยีบความแตกตางของการใหบริการ

กับมาตรฐานการดูแลที่ควรไดรับ (Gap Analysis), ระดมและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับยา อันจะนําไปสู 

ชุมชนท่ีมีความแตกฉานดานสุขภาพ (Health literacy) เกิดรูปแบบการเฝาระวังแหลงกระจายยาในชุมชน

เชิงรุก ที่ตอเนื่อง ครอบคลุมควรเปนอยางไร บทบาทหนาที่ของแตละวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ควรมีอะไรบาง นําสู

การพฒันารปูแบบ นาํไปใชและประเมินผล เครือ่งมอืในการวจิยั ใชแบบบนัทกึขอมลูผูปวยโรคเรือ้รัง (เบาหวาน, 

ความดนัโลหติสงู, ไขมนัในเลือดสูง) แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ แบบสังเกต และแบบประเมนิความพึง่พอใจ 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแนวทางทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ศุภชัย  แพงคําไหล
โรงพยาบาลยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

email: supachai_rx01@hotmail.com

รูปแบบการเฝาระวังแหลงกระจายยาในชุมชนเชิงรุก
(จอบไว ใจถึง พ่ึงได สายขาวออนไลนชุมชน)

โดยอาสาสมัครเครือขาย พื้นที่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
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 ผลการศกึษาไดรปูแบบท่ีเหมาะสมกบับรบิทพืน้ที ่ประกอบดวย 4 กระบวนการ ดงันี ้1) กระบวนการ

วางไข ไดแก 1. ทาํการคัดเลอืกอาสาสมัครเครือขาย (อสค.) ในหมูบานทีพ่รอมเปนสายแจงขาวแหลงกระจายยา

ในชมุชน (1 หมูบาน/ 1 คน/ 1 เครือขาย) รวม 91 คน 2. ทาํการสาํรวจแหลงกระจายยาในชมุชน 3. จดัประชมุ

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย 4. สรางชองทางการสื่อสารที่เรียกวา “Drug distribution fast 

track report” 2) กระบวนการตั้งไข ไดแก 1. ทําการคืนขอมูลใหชุมชนผานสื่อ เชนเสียงตามสาย DVD 

“คลิปหมอลําลองยาวเพื่อชาวยางสี” ปายประกาศ 2. ต้ังหนวยรับแจงขาวชุมชนประจําหมูบาน “จอบไว 

ใจถึง พึ่งได สายขาวชุมชน” ณ ที่ทําการผูใหญบาน 3. สรางแนวทางการทํางานเชิงระบบในทุกภาคสวน 

3) กระบวนการลูกเจ๊ียบ ไดแก 1. สรางแกนนํา อสค. คือหัวหนาระดับ รพ.สต.และประธานเครือขายอําเภอ 

ขับเคลื่อน “4 สงสัย 2 สงตอ” ในชุมชน ตั้งไลนกลุมและเบอรโทร ขับเคลื่อนระดับอําเภอ 2. สรางฐานขอมูล

ในชุมชนตนเอง และคืนขอมูลแกหมูบาน พรอมกับรับและสงตอขอมูลที่มีความเสี่ยง 3. สรุปผลการจัดการ

และพัฒนาปรับปรุงใหเขากับบริบทพื้นท่ี 4) กระบวนการขยายพันธ ไดแก 1. สงเสริมบทบาท (อสค.) มอบ

เกยีรตบิตัร “อสค.ตนแบบ” และ “รพ.สต.พีเ่ล้ียง” ชวยขบัเคล่ือนใหกบัชมุชนอืน่ 2. ประเมนิผล ถอดบทเรยีน

เปนระยะ ในการเฝาระวังแหลงกระจายยาและสงตอขอมูลทุก 1 เดือน 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

ภาคีเครือขาย (อสค.) (อําเภอยางสีสุราช) ในการขับเคลื่อนโครงการและบูรนาการกับงานประจําเพื่อใหเกิด

ความยั่งยืน ประเมินผลพบวา หลังการดําเนินการเจาหนาที่ และอาสาสมัครเครือขายมีความรู ความเขาใจ

เพิม่มากขึน้ 1 หมูบานม ี1 เครอืขายเฝาระวงั จาํนวน 91 หมูบาน “เกดิ อสค.ตนแบบ” 4  คน และ “รพ.สต.

พ่ีเล้ียง” จํานวน 4 รพ.สต. มีชองทางการรายงาน คือ line กลุม “สายขาวชุมชน อ.ยางสสีรุาช” การจดัการและ

รายงานปญหาสถานการณรวดเรว็ข้ึน 80% เมือ่เทยีบกบัการรายงานแบบเดมิพบวา การกระจายทีม่คีวามเสีย่ง

ในชุมชน รานชําจําหนาย ยาอันตราย ยาชุดลดลง รอยละ 83.33 มีการใชมาตรการทางกฎหมาย 1 ราย 

จากการผลตินํา้สมนุไพรจาํหนาย โดยไมขึน้ทะเบยีนตาํรบัและโฆษณาโออวดสรรพคณุเกนิจรงิ และประชาชน

ในหมูบานไดรับทราบขอมูลความเสี่ยงจากการรายงานผานหอกระจายขาวหมูบาน 100 % เกิดมาตรการรวม 

“ชุมชนสงเสริมใชยาปลอดภัย” เจาหนาท่ี และอาสาสมัครเครือขาย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากและ

ไดรูปแบบการเฝาระวังแหลงกระจายยาในชุมชนเชิงรุก ดังภาพ

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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รูปแบบการเฝาระวังแหลงกระจายยาในชุมชนเชิงรุก (จอบไว ใจถึง พึ่งได สายขาวออนไลนชุมชน) โดย

อาสาสมัครเครือขาย พื้นที่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม

 ขอเสนอแนะ การเฝาระวังแหลงกระจายยาในชุมชนเชิงรุก ควรขับเคลื่อนโดยคนท่ีอยูในชุมชน

เปนหลักและมีภาคีเครือขายชวยเหลือ ทุกภาคสวนรวมกันทํางานแบบบูรณาการ จะทําใหชุมชนเกิดความ

แตกฉานดานสุขภาพ อยางยั่งยืน
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 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เปนโรงพยาบาลท่ัวไปขนาด M1 

จาํนวน 350 เตยีง เปดใหบรกิาร 240 เตยีง จาํนวนโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล จาํนวน 20 แหง คลนิกิ

หมอครอบครัว จํานวน 3 ทีม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 18 แหง  

จุดเริ่มตนการดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสมในชุมชน

 เร่ิมตนในป 2548 เนือ่งจากประชาชนไมสามารถเขาถึงบรกิารทางสขุภาพทาํใหเกิดการใชยาไมเหมาะสม 

เชน รานชําจําหนายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ มีรถเรจําหนายยาหรืออาหารที่ปลอมปนสเตียรอยด 

จึงมีการดําเนินการเปดรานขายยาคุณภาพ ที่มีเภสัชกรประจําตลอดระยะเวลาทําการโดยผนวกกับสิทธิ

หลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิทาํใหประชาชนเขาถงึบรกิารทางสขุภาพเพิม่มากข้ึนจากนัน้กไ็ดพฒันาจากรานยา

คณุภาพเปนศนูยสขุภาพชมุชนเขตเมือง ประกอบดวยสหวชิาชพีและเพิม่การเขาถงึการรบับรกิารของประชาชน 

อยางไรก็ตามปญหาเร่ืองการใชยาไมเหมาะสมยังคงมีอยู เชน พบการจําหนายยาไมถูกตองในรานชํา รอยละ 

54.26 พบรถเรขายยาในพื้นท่ี จัดทําโครงการตูยาสามัญประจําบานเพ่ือเพิ่มการเขาถึงยาและแกไขปญหา

การใชยาไมเหมาะสม โดยสํารวจความเจ็บปวยของแตละบาน จัดทําบัญชียาประจําบาน อบรมใหความรูเรื่อง

การใชยาแกประชาชน สงมอบตูยาและเตมิยาเดอืนละ 1 ครัง้ โดย อสม.ซึง่จะไดรบัการอบรมและดแูลการใชยา

ของประชาชนตามเขตท่ีตนเองรับผิดชอบ (ประมาณ 7-10 หลังคาเรือน) ซึ่งไดรับการสนับสนุนตูยาฯ จาก 

พระภิกษุ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีการใหความรูดานยาและสงมอบตูยาใหแกวัด 

โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งดําเนินงานใน 7 ตําบล ผลการดําเนินงานพบวาประชาชนมีความรูเรื่อง

การใชยาสามัญประจําบานในระดับดีมาก (ต้ังแต 8 ถึง 10 คะแนน) เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 37.79 เปน รอยละ 

92.94 รานชําไมจําหนายยาอันตราย ใน 7 ตําบล คิดเปนรอยละ 100 ประชาชนสามารถเขาถึงยาเมื่อเจ็บปวย

อยางงาย รอยละ 100 ลดคาใชจายในการรบับรกิารทางสขุภาพ คดิเปน 27.91 บาทตอคน/ครัง้ และประชาชน

มีความพึงพอใจตอโครงการตูยาสามัญประจําบานอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 92.96 ปจจุบันโครงการ

ตูยาสามัญประจําบานดําเนินการ 61 หมูบาน 7 ตําบล คลอบคลุมการใหบริการประชากร 42,407 คน

พัฒนาศักยภาพเครือขายและจัดการความเสี่ยงโดยใชขอมูลเปนตัวขับเคลื่อน

 เครือขายที่สําคัญในการทํางานผูบริโภคคือ อสม. ในการประชุมไดมีการคืนขอมูลสถานการณปญหา

ดานผลติภณัฑสขุภาพของอาํเภอสวางแดนดนิ ป 2560-2562 พบวา สาเหตขุองโรคหรอือาการอนัเนือ่งมาจาก

การใชผลติภณัฑสขุภาพไมปลอดภยัทีทํ่าใหผูปวยตองมารบัการรักษาทีโ่รงพยาบาล คอื ยาไมเหมาะสมในชุมชน 

จํานวน 16 ราย การรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริมลดนํ้าหนัก จํานวน 19 ราย รวมกับขอมูลที่ไดจากคน

ในชุมชน สรุป ปญหาที่ตองการแกไขเปนอันดับแรก ไดแก 1. การใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมเหมาะสม

สุกัญญา นําชัยทศพล/วิษณุ ยิ่งยอด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จ.สกลนคร

email: wykiez86@gmail.com

การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชน อําเภอสวางแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
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ในชุมชน เชนการจําหนายยาปฏิชีวนะและยาอันตรายในรานขายของชําและแหลงกระจายผลิตภัณฑสุขภาพ

ในชุมชน เชน ตลาดสด ตลาดนัด รถเร 2. การใชยาตามส่ือโฆษณาชวนเชื่อจากวิทยุและส่ือออนไลน ชุมชน

รวมกันเสนอแนวทางการแกไขปญหาคือ 1. การกําหนดกฎบานใหรานชําปลอดการจําหนายยาอันตราย

ในระยะเวลาทีก่าํหนด 2. พฒันาศกัยภาพภาคเีครอืขายโดยจดัอบรมใหความรูเรือ่งการใชยาอยางสมเหตสุมผล

ในชุมชนและการตรวจสอบการจําหนายยาในรานชําแบบมีสวนรวมของเครือขายคุมครองฯ ในตําบล (อสม., 

ผูนําชุมชน, เจาหนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น, อย.นอย) 3. อบรมผูประกอบการรานชําเพื่อพัฒนาความรู

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ยาที่จําหนายไดในรานชํา และสนับสนุนสื่อโปสเตอรยาที่หามจําหนายในรานชํา 

ผลการดําเนินงานของอําเภอสวางแดนดิน ป 2559 - ปจจุบัน พบวาจํานวนรานชําที่จําหนายยาอันตราย

ลดลงจาก 67.65 (435 ราน/643 ราน) เหลือ รอยละ 32.16 (174 ราน/541 ราน) 4. พัฒนาศักยภาพ อสม.

และนักเรียน อย.นอย เปนนักวิทยชุมชน ใหสามารถตรวจสารปนเปอนในยา อาหาร และเครื่องสําอาง

ท่ีจาํหนายใน ตลาดสด ตลาดนัด รถเรขายยา สามารถตรวจสอบผลติภณัฑทีต่องสงสยัในพืน้ทีจ่าก แอปพลเิคชัน 

Klues ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแจงเบาะแสผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยในชุมชน 

ผลการดาํเนนิงานป 2559 - ปจจบุนัพบวามกีารดาํเนนิคดตีามเบาะแสทีแ่จง จาํนวน 6 รายจากเบาะแสทีแ่จง

จํานวน 21 เรื่อง และการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคโดยชุมชนมีสวนรวมอยางเขมแข็งสงผลใหจํานวน

ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัยที่พบในชุมชนลดลงจากรอยละ 36.60 เหลือรอยละ 1.20 และสงผลให อสม.

ไดรับรางวัล อสม.ดีเดนดานงานคุมครองผูบริโภคระดับภาค (ป 2558) และ ระดับเขต (ป2557 และ 2560) 

และเครือขายนักเรียน อย.นอย โรงเรียนสวางแดนดินไดรับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานโครงการ 

อย.นอยดีเดนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป 2560

สรางความรวมมือที่ยั่งยืนผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

 อําเภอสวางแดนดินไดจัดทําธรรมนูญอําเภอ (คนดี สุขภาพดี รายไดดี สิ่งแวดลอมดี) โดยผนวกงาน

คุมครองผูบริโภคเขาไปในหมวดสุขภาพดี ตอมาในป 2561 ไดจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อาํเภอ (พชอ.) จดัลําดบัความสาํคญัของปญหาระดบัอาํเภอ โดยปญหาดานงานคุมครองผูบรโิภคไดรบัเลอืกเปน

ปญหาที่ตองการแกไข ผลักดันแผนปฏิบัติการเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผล โดยงานการใชยาอยางสมเหตุผล 

ถกูบรรจุเปน 1 ใน 7 ประเดน็หลกัในรางยทุธศาสตรของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติรวมกบังานคุมครอง

ผูบริโภค ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ปงบประมาณ 2563 - 2565 และไดรับการประกาศจังหวัด

โดยผูวาราชการมอบหมายใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอและผูใหญบาน ทํางานรวมกันในการปฏิบัติงานในระดับ

ตําบลโดยใชการทําขอตกลงรวมกับชุมชนที่ชัดเจนคือการลงนามความรวมมือธรรมนูญสุขภาพระดับตําบล

โดยกําหนดประเด็นปญหาระดบัอาํเภอไดแก 1 ยาไมเหมาะสมในชมุชน 2 นํา้ดืม่บรโิภค 3 เครือ่งสาํอางอนัตราย 

4 นํา้มนัทอดซํา้ 5 จัดฟนแฟชัน่ ไดมกีารกําหนดประเดน็ยทุธศาสตรในประเดน็ที ่4 การพฒันาศกัยภาพดาน

การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค และการปรับพฤติกรรมการการจัดการสิ่งแวดลอมดานสุขภาพ 

โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายโดยภายในป 2565 รานชําทุกรานในอําเภอสวางแดนดินตองไมจําหนาย

ยาอนัตรายและยาควบคมุพเิศษและรถเรขายยา/อาหาร ตองไดรบัการตรวจสอบและดาํเนนิคดหีากพบความผดิ

ทุกเหตุกาณ

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ปจจัยแหงความสําเร็จและความคาดหวัง

 ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนดาน การใชยาอยางสมเหตุผลและกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับงาน

บริการสุขภาพ โดยกําหนดยุทธศาสตรเปนโรงพยาบาลตนแบบแหงความสุข ใชกลยุทธที่เนนความคาดหวัง

ของผูรับบริการที่มีตอโรงพยาบาล (Patients Happiness) ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลตนแบบดานการใชยาอยาสมเหตุผล สนับสนุนอัตรากําลังเภสัชกรปฐมภูมิ จํานวน 2 คน ในการ

ปฏบิตังิานมกีารใชขอมลู (Data Exchange) และหลกัฐานเชงิประจักษ (Evidence Informed for Decision 

Making: EIDM) ในการตัดสินใจในการบริหารงาน ในลักษณะของการใหขอเสนอแนะในการชวยแกไขปญหา

นัน้ๆ รวมกบัพืน้ทีท่ีม่ใิชการบงัคบัสัง่การ ตดิตามและเฝาระวงัการใชยาอยางสมเหตผุล จะดําเนนิการผานงาน 

คป.สอ และ รพ.สต. ติดดาว ผลการดําเนินงานในสถานบริการปฐมภูมิพบวา มีมูลคาการใชยาปฏิชีวนะรวม 

20 รพ.สต ลดลงจาก 474,964 บาท เปน 323,448 บาท และ 103,637 บาท ตามลาํดบั และการใชยาปฏชิวีนะ

ใน URI และ AD ผานเกณฑเปาหมาย (≤ 20%) ท้ัง 2 กลุมโรค คิดเปน รอยละ 100 (รพ.สต. 20 แหง) และ

ผลกระทบจากการดําเนินงานในอําเภอสวางแดนดิน พบวาจํานวนผูปวยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดจาก

แบคทีเรียดื้อยา 8 ชนิด ลดลงจาก 230 ราย เปน 188 ราย คิดเปนรอยละ 18.26 และอัตราตายจากเชื้อดื้อยา

ในกระแสเลือดจากแบคทีเรียดื้อยา 8 ชนิดลดลงคิดเปนรอยละ 25.40

 การมีสวนรวมของชุมชน มีความเขาใจถึงการใชยาสมเหตุผล และมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

โดยชุมชนมีสวนรวมครบกระบวนการตั้งแตการวิเคราะหสถานการณ รับรูปญหา วางแผนแกไขปญหา กําหนด

เปาหมาย รวมดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย และรวมประเมินผลการดําเนินงาน เปนผูนําและรวมกัน

ในการแกปญหาของพืน้ทีด่วยตนเองสามารถนําเสนอขอมูลชมุชนดานการจดัการปญหาการใชยาอยางสมเหตผุล

ของตําบลตนเองดวยความมั่นใจ นําเสนอ ความสําเร็จ ปญหาและการแกปญหา อยางเปนรูปประธรรม ทั้งนี้

ผูนําชมุชนถอืเปนตนทนุเดิมและบรบิทเดิมของชมุชนทีม่คีวามเขมแขง็และมสีวนรวมในการทาํงานในดานอืน่ๆ 

มากอนปญหาและประเด็นในเรื่องของการใชยาอยางสมเหตุผล ซ่ึงในอนาคตจะมีการขับเคลื่อนในประเด็น

การเสรมิสรางใหประชาชนมคีวามรอบรูทางสขุภาพ หรอืความแตกฉานทางสขุภาพ หรอืความฉลาดทางสขุภาพ 

(Health literacy) เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน ตอไป
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 โรงพยาบาลเวียงแกน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูในชุมชนก่ึงชนบท เปนโรงพยาบาล
ชมุชนขนาด F2 จาํนวน 30 เตยีง อยูหางจากจงัหวดัเชยีงราย 150 กโิลเมตร เวลาเดนิทางอยางนอย 2 ชัว่โมง 
มีลักษณะภูมิประเทศที่เปนทั้งที่ราบลุมมีแมนํ้างาวไหลผาน และเปนภูเขาสลับซับซอนของดอยยาว และ
ดอยผาหมน มชีายแดนติดตอกบัเมืองปากทา เมอืงหวยทราย แขวงบอแกว ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และมีแมน้ําโขงเปนพรมแดนธรรมชาต ิมอีงคการปกครองสวนทองถิน่ 4 แหง คลนิกิ
หมอครอบครวัจาํนวน 2 ทมี แบงพืน้ทีเ่ปน 4 ตาํบล 41 หมูบาน มโีรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล (รพ.สต.) 
10 แหง หนวยบริการปฐมภูมิเขตพื้นที่ โรงพยาบาล 1 แหง ประชากรทั้งหมด 38,244 คน รวมประชากร
ที่ไมมีสิทธิการรักษา นอกจากนั้นยังมีแรงงานตางดาวจากสปป.ลาว อีกจํานวนหนึ่ง ประชากรสวนใหญอยูใน
ชวงอายุ 0 - 4 ป ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ประชากรอยูอยางหลากกลุมชาติพันธุ (ชาวไทยภูเขาเผามง 
เผาเมี่ยน เผาขมุ เผามูเซอ เผาอาขา ชาวไทใหญ ชาวไทลื้อ ชาวพื้นเมืองลานนา ชาวไทยวัฒนธรรมลาว 
ชาวจีนยูนนาน) ทําใหประชากรมีวิถีชีวิตเฉพาะแบบพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางมิติทางสังคมและ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา วิถีชุมชน ความหลากหลายของการเรียนรูยากับชุมชน และ
ประชากรอยูกันแบบครอบครัวใหญ และครอบครัวเดี่ยว

 การประกอบอาชีพของประชากรสงผลตอพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสม ซึ่งประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมเปนสวนใหญ นอกจากนั้นยังมีอาชีพอื่นๆ ที่หลากหลาย และยังทําใหเกิด
ขอจํากัด และเงื่อนไขสงผลใหมีผลกับสุขภาพ และผลตอพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสม เขน อาชีพคาขาย
ตามจุดผอนปรนก่ึงถาวร และรับจางทั่วไป รับจางทําสวน ทําไร รับจางทั่วไป รับจางขับรถยนตขนของลงเรือ 
ขับเรือรับจางสงคนจากฝงประเทศไทย และฝงสปป.ลาว ตามจุดผอนปรนชายแดนไทย - สปป.ลาว โดยกลุม
คนเหลานี้ ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง แรงงานตางดาว ใชยา - ซื้อยามาใชเองจากแหลงกระจายยาในชุมชน เชน 
รถเรขายยา กองทัพมดซึ่งกระจายอยูมากมาย ระบบควบคุม ดูแลยังไมครอบคลุม เชน พอคาแมคาเรขายยา
ทั่งแมคาชาวตางจังหวัด แมคาจากจังหวัดลําปาง พะเยา ฯลฯ กลุมพอคาแมคาชาวมงจากสปป.ลาว และ
ชาวไทยภูเขาเผามง เรขายยา และวางขายตามตลาดนัดจุดผอนปรนชายแดน รานชําตามหมูบาน รานขายยา 
(ขย.2) คลินิกเอกชน เปนตน

 ดังนั้น การออกแบบการทํางานกับเครือขายในชุมชนโดยเฉพาะเครือขาย ผอ.รพ.สต. สสอ.อสม. 
กํานันผูใหญบาน กลุมผูประกอบการรานคา กลุมผูประกอบการแผงลอย กลุมสตรีแมบาน เทศบาล / อปท. 
ปราชญชาวบาน ผูนําแซตระกูลในพ้ืนที่สูง ผูนําศาสนาคริสน พระสงฆ กลุมผูสูงอายุ ตํารวจนํ้า หทารพราน 
ตํารวจ ทหารมวลชนชพส. ตํารวจตะเวนชายแดน จุดผอนปรนจึงมีความฉพาะเจาะจงตามบริบทของชุมชน
ตามเผาชาติพันธุ พื้นที่ราบ พ้ืนที่สูงชายแดนจะออกแบบในลักษณะยกโหล หรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ใสนํ้ารอน
แลวกินไดคงไมไดผลมากนัก

ไพลิน  สาระมนต  สกุลนิธิเมธา
โรงพยาบาลเวียงแกน จ.เชียงราย
email: dmaruko@gmail.com

การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชนพื้นที่สูงชายแดน
อําเภอเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย
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จุดเริ่มตนการดําเนินงานสงเสริมการใชยาสมเหตุสมผลในชุมชนพื้นที่ราบ (สายราบ) และชุมชนพื้นที่สูง
(สายดอย)
 Drug literacy / RDU literacy จะประยุกตประเด็นเหลานี้อยางใรภายใตขอจํากัด เงื่อนไขในพ้ืนท่ี
ที่ประชากรของเรามีความหลากหลายความเชื่อ ความคิด วัฒนธรรมประเพณี หลายหลายชาติพันธ ภาษาพูด 
และไมถนัดในภาษาเขียนที่เปนภาษาไทยกลาง ดังนั้นเจาหนาที่เภสัชกรควรรวมกันทํางานรวมกับกลุมญาติ 
อสม.คนรุนใหม ลาม ผุดูแลผูสูงอายุถึงจะชวยแกไขปญหาดังนี้ไดมากกวาการใชวิธีกลยุทธแบบเกา หรือการให
สุขศึกษาแบบเดิมๆ จากสวนกลาง ส่ิงเหลานี้ 1. การเขาถึงขอมูลยา และผลิตภัณฑสุขภาพ บริการสุขภาพ 
(Access) 2. ความรูความเขาใจ 3. ทักษะการส่ือสาร 4. ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) 5. การจัดการ
ตนเอง (Self management) 6. การรูเทาทนัสือ่ (Media literacy) เปนพืน้ฐานสาํคัญทาํใหเกิดความตระหนกั
ของผูใชยา ผูประกอบการ ผูนาํชมุชน หรอืเครอืขายท่ีเกีย่วของ ทีจ่ะคอยตรวจสอบเฝาระวงั และจดัการปญหา
ในชมุชน สิง่เหลานีจ้ะเกดิขึน้ตองเร่ิมตนดวยการคนืขอมลูทีส่าํคญัใหกบัเครอืขายทีเ่กีย่วของ เชน ความรู และ
หลักการใชยา อาหาร เครื่องสําอาง ที่ถูกตอง
 ขอมูลผูปวยแพยารุนแรง ขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยา อาหาร เครื่องสําอาง เชน ขอมูล
ลกัษณะอาการทีน่าสงสัย แนวทางการปองกัน รักษา แกไข กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการควบคมุคณุภาพ ควบคมุ
การกระจายยา และผลติภัณฑสขุภาพ 4.บทบาทหนาทีใ่นชมุชน อาํนาจหนาทีท่างกฎหมาย ท่ํานาํไปสูแนวทาง
ความรวมมือในการเฝาระวังจัดการปญหาของเครือขาย เชน อสม. กํานันผูใหญบาน ประชาชน สวนราชการ
เปนตน
 การดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผลในชุมชนอําเภอเวียงแกนเริ่มอยางเปนทางการ 
เมื่อป 2556 และพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน มีการดําเนินงานในพ้ืนที่สายราบท่ีมีประชากรสวนใหญ
เปนชาวพืน้เมอืงลานนา สวนนอนทยเปนชาวไทยวัฒนธรรมลาว ชาวเมีย่น ชาวขม ุชาวมง ชาวไทลือ้ ชาวตางชาติ
เขยตางประเทศ (เขยฝรัง่) และสายดอยทีม่ปีระชากรสวนใหญเปนชาวไทยภเูขาเผามง สวนนอยเปนชาวพืน้เมอืง
ลานนา ชาวไทลื้อ ชาวเมื่ยน ชาวอาขา ชาวละหู ชาวมูเซอ ชาวจีนยูนนาน ควบคูกันไป โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการดานตางๆ เริ่มดวยการปรึกษาหารือกันระหวางเครือขายรพ.สต. อสม. และเภสัชกร ไดมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลการจําหนายยาอันตราย ยาไมเหมาะสมในรานชําชี้ใหเห็นขนาดของปญหาดวยการสํารวจพบ
ยาอนัตรายในรานชาํถึงรอยละ 98 ของรานชําทัง้หมด และแผงลอยในตลาดนดัจดุผอนปรนชายแดนมยีาอนัตราย 
และไมไดขึ้นทะเบียนรอยละ 100 และเปนสาเหตุของการแพยา และอาการไมพึงประสงคจากยาในพื้นที่ 
การเชื่อมตอขอมูลขอมูลตลอดสายจากจุดเกิดผลกระทบไปสูตนทางและชองทางการกระจายยา และขอมูล
ผูไดรับผลกระทบจากยาสเตียรอยด ยาไมเหมาะสม จํานวน 6 ราย ผูปวยแพยารุนแรงจากรานคา รานชํา 
แลวเขามารับการรักษาในโรงพยาบาล ป 2552 - ปจจบัุน ขอมูลสถานการณปญหาการใชยาในโรงเรยีน ปญหา
การใชยาปฏชิวีนะ ยาอนัตรายในหองปฐมพยาบาลของสถานศกึษา 24 แหง นาํมาวเิคราะห และคนืขอมลูใหกบั
เครือขายที่เกี่ยวของ เชน กํานันผูใหญบาน กลุมแมบาน กลุมผูปวย พระสงฆ ปราชญชาวบานดานพิธีกรรม 
ปราชญสมุนไพรมง ญาต ิผูดแูลผูสงูอาย ุผูอาํนวนการโรงเรยีน ครอูนามัย เครอืขายอย.นอย เจาหนาทีคุ่มครอง
ผูบรโิภคในเทศบาล นายกเทศมนตร ีกลุมสมาชกิเทศบาล สมาชิกอบต. กรรมการกสท.ในอปท. ผูประกอบการ
รานคา แลวมีการจัดโครงการการพัฒนากลไกเฝาระวัง และจัดการยาไมเหมาะสมในพื้นที่ชุมชนบานแจมปอง 
ต.หลายงาว อ.เวียงแกน จังหวัดเชียง รายกอนเพราะ บานแจมปองเปนหมูบานที่มีตลาดนัดจุดผอนปรน
ชายแดนไทย - สปป.ลาว ซึ่งเปนแหลงกระจายยาที่สําคัญ และตอมาในป 2557 - 2558 ไดขยายเครือขาย
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ในชุมชนพื้นที่ราบทั้ง 6 หมูบาน ในตําบลหลายงาว โดยทํางานรวมกับเครือขายผอ.รพ.สต. อสม. ทหารพราน 
ตชด. ตํารวจนํ้า กศน. เทศบาลหลายงาว ผูดูแลผูสูงอายุ ทหารมวลชนชพส. เครือขายพระสงฆ และตอมา
ป 2559 - ปจจุบันขยายไปสูตําบลมวงยายทั้ง 9 หมูบาน ตําบลปอในเขตพื้นที่รพ.สต.ผาแล รพ.สต.ปางปอ 
รพ.สต.ปอ รพ.สต.หวยหาน รพ.สต.ผาตัง้ รพ.สต.รมฟาทอง และรพ.สต.หวยหาน 18 หมูบานและตาํบลทาขาม 
6 หมูบาน นอกจากนั้น ยังทําโครงการการพัฒนาระบบเฝาระวัง และจัดการยาไมเหมาะสมในสถานศึกษา 
รวมกับเครือขายโรงเรียน 24 แหง โดยขอสนับสนุนงบประมาณมาจากกองทุน กสท. ในเทศบาลหลายงาว 
เทศบาลทาขาม เทศบาลมวงยาย กพย. และคคส. คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสสส. 
ภายหลงัการดาํเนนิงานพบรานชาํจาํหนายยาไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 60 และพบ และแผงลอยทีจํ่าหนาย
ยาเกินพ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และเครื่องสําอางอันตราย คิดเปนรอยละ 85.2 

การพัฒนาศักยภาพเครือขาย การจัดการปญหายาไมเหมาะสม และสงเสริมการใชยาไมสมเหตุสมผล
ในชุมชน
 Good private sector 
 การพฒันางานคุมครองผูบรโิภค และการพฒันาศกัยภาพเครอืขายคุมครองฯ ใหพฒันากลไกเฝาระวงั 
ควบคุมการกระจายยา จัดการยา และผลิตภัณฑสุขภาพไมเหมาะสมในชุมชนใหมีประสิทธิภาพเริ่มตนดวย 
การคนหา และเลือกแกนนําทีม่ศีกัยภาพ การใชขอมลู และความรูทางวชิาการเพือ่ขับเคลือ่นสูการเปลีย่นแปลง 
การมีความสัมพันธท่ีดี และการมีสวนรวมของภาคีเครือขายตางๆ ในชุมชนที่เก่ียวของตั้งแตกอตั้งเครือขาย 
นอกจากนัน้การมโีครงสรางการบรหิารงานทีช่ดัเจน การวางเปาหมายทีชั่ดเจน วางแผนงานกิจกรรมเปนไปตาม
ความถนดั ความสามารถ และศกัยภาพของแกนนําของแตละชนเผา การมบีรบิทสภาพแวดลอม และเครือ่งมอื
ที่เอื้อตอการทํางานท่ีเหมาะสมในแตละชุมชน 6 ชนเผา โดยมีการรวมมือกับเครือขายผูใหญบาน ครูสอน
คอมพิวเตอร ปราขญชาวบานสมุนไพรมง ผูสงูอายุแตละชนเผา เครือขายพระสงฆ เครือขายครูสอนศาสนาคริสต 
จดัทาํสือ่พืน้บานเพือ่สงเสรมิการใชยาสมเหตสุมผลในชมุชน เชน ซอพืน้บานเพือ่สงเสริมการใชยาสมเหตสุมผล
ในชุมชน หนังสั้นมงเพื่อสงเสริมการใชยาสมเหตุสมผลในชุมชน และกําลังจะดําเนินการส่ือพื้นบานชาวขมุ 
และสื่อพ้ืนบานชาวไทลื้อตอไป การจัดทําแผนงานรวมกันของเครือขายฯ แบบตอยอด การกระตุนทีมงาน
อยางตอเนื่อง การไดรับสนับสนุนวิชาการ และงบประมาณจากเทศบาล และศูนยวิชาการเฝาระวัง และพัฒนา
ระบบยา (กพย.) มกีารประชุมสะทอนสถานการณปญหาใหภาคเีครอืขายทีเ่กีย่วของทราบตอเนือ่ง การมนีโยบาย 
กติกาชุมชน ดานการคุมครองผูบริโภครอบคลุมทั้งอําเภอจะเปนการหนุนเสริม และทําใหมีการขับเคลื่อนงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 การวางระบบเฝาระวังในชุมชน Active surveillance ทีมงานไดพัฒนางานคุมครองผูบริโภคฯ 
เครือขายมีสวนรวมกันวางเปาหมาย วัตถุประสงคขยายเครือขายฯ โดยเลือกภาคีเครือขายที่เกี่ยวของตั้งแต
ระดับผูบริหาร สวนราชการ แกนนําชุมชน อสม.จิตอาสาและผูปฏิบัติ โดยนําขอมูล ยาอันตราย ยาควบคุม
พเิศษทีพ่บในรานชาํ ในตลาดนัดทีมี่การสํารวจ และทาํฐานขอมลูไวอยางตอเนือ่งเชือ่มโยงกบัขอมลูสถานการณ
การแพยา และอาการไมพึงประสงคจากผลิตภัณฑสุขภาพนําเสนอคืนขอมูลใหกับนายอําเภอและสวนราชการ
ท่ีเกีย่วของใหเหน็สถานการณทัง้อาํเภอโดยมีมตสินับสนนุใหงานคุมครองผูบรโิภคดานสขุภาพ อาหารปลอดภยั 
ยาและผลติภณัฑสขุภาพเปนประเดน็ขบัเคลือ่นในงานการพฒันาคณุภาพชีวติ อ.เวยีงแกน (พชอ.) ทมีสาธารณสขุ
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เปนเจาภาพหลกัในการขบัเคลือ่นงานคุมครองผูบรโิภคฯ ของอาํเภอ ขบัเคลือ่นดวยการจดัการความเสีย่งสนิคา
ท่ีไมปลอดภยั ไดแก ผกัปนเปอนสารเคมี รถเรขายยา ยาไมเหมาะสมในรานชาํ ตูนํา้หยอดเหรยีญไมมคีณุภาพ
ไมไดมาตรฐาน โดยมีเคร่ืองมือที่เครือขายฯ เห็นวามีความจําเปน คือคําสั่งแตงตั้งแกนนําคณะกรรมการที่มี
ศักยภาพ มีความสามารถ กลาทําตามบทบาทหนาที่ ตั้งแตคณะกรรมการอํานวยการ คณะทํางานระดับอําเภอ 
คณะทาํงานระดบัตาํบล และทมีเลขานกุารทัง้ 4 ตําบลเขามารวมเปนเครอืขาย การนาํบทเรยีนมาประยกุตใช
ใหไดรูปแบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง คือ การมีคณะกรรมการและ
เครือขายที่เกี่ยวของรวมกันหาแนวทางปองกัน และจัดการรถเรขายยาในชุมชน ตําบลปลอดยาอันตรายใน
รานชํา ตลาดนัด โดยเครือขายรวมกันกําหนดมาตรการกติกาของชุมชนแบบมีสวนรวม เชน การไดแนวทาง
เฝาระวงัรถเรขายยา เครอืขายฯรวมกนัการตัง้จดุตรวจเฝาระวงัอาหารปลอดภัยและยาอนัตราย ยาควบคมุพเิศษ 
ยาไมไดขึ้นทะเบียนท่ีมีจําหนายในจุดผอนปรนตลาดนัดบานแจมปองทุกวัน และมีการณรงคใหตรวจอาหาร
ดวยชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร และชุดทดสอบสเตียรอยเบื้องตน การกําหนดรายการยาที่ขายได 
โปสเตอรยาหามขายในรานชํา ตลาดนัด การเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ อาหารปลอดภัยในรานชํา ตลาดนัด 
การต้ังทีมตรวจสอบระดับหมูบาน ทีมตรวจสอบระดับตําบล ศูนยรับเรื่องรองเรียนรวมกันระหวาง รพ.สต. 
รพ. สสอ. อปท. 4 แหง  ทีมตรวจสอบระดับอําเภอที่ประกอบดวยภาคีเครือขายที่เกี่ยวของท้ังสวนราชการ
และแกนนําชุมชน ลงตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน ใหรางวัลรานคาที่ปลอดยาชุด ยาอันตรายตนแบบ
ระดับตําบล การคนหาผูที่ไดรับผลกระทบเกิดอาการไมพึงประสงคและใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการตรวจจับผูเรขายยาที่ไดมีการดําเนินคดีทุกเดือนในที่ประชุมประจําเดือนของหัวหนาสวนราชการ และ
ชมรมกํานันผูใหญบาน นอกจากนั้นเครือขายยังพัฒนาศักยภาพเสริมพลังอํานาจใหกับประชาชน และปลูก
จติสาํนกึผูประกอบการตืน่ตวั สือ่สารประชาสมัพนัธขอมลูในเวทปีระชมุประจาํเดอืน หอกระจายขาวในหมูบาน
ของประชาชนในแตละชนเผา ปายไวนิล เปนตน

 การวางระบบเฝาระวังในระบบบริการสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาล รพ.สต. เครือขายอสม. และ
เครือขายที่เกี่ยวของ (Passive surveillance) อยางไรรอยตอ การใชขอมูลทางระบาดวิทยาทางผลิตภัณฑ
สขุภาพ ระบาดวทิยามาชวยในการเฝาระวงัจากภายในระบบสาธารณสขุลงสูชุมชน และจากชมุชนทกุชาตพินัธ
เขามาชวยในระบบบริการสาธารณสุขอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน และพัฒนาอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ ปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการทํางาน คือ การเลือกแกนนําที่มีศักยภาพ 
ความสามารถ กลาทําตามบทบาทหนาที่ การมีสวนรวมของภาคีเครือขายตางๆ ในชุมชน การใชขอมูล และ
ความรูทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนสูการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติ และแกนนําในชุมชน
ทุกภาคสวน กําหนดกิจกรรมเปนไปตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของแกนนําตามบริบท 
วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตชุมชนตามขนเผา สภาพแวดลอม และมีเครื่องมือที่เอื้อตอการทํางาน การจัดทํา
แผนงานรวมกันแบบตอยอด การกระตุนทีมงาน การพัฒนาศักยภาพแกนนําอยางตอเนื่อง ผลักดันใหเปน
นโยบายของอาํเภอ การศกึษาเรียนรูแลกเปล่ียนกับเครอืขายทัง้ภายในและภายนอกอาํเภอ การประสานงานกนั
แบบแนวราบ การยกยองเชดิชบูคุคลทีท่าํดแีละเปนตนแบบ และการสนบัสนนุวชิาการ งบประมาณจากกองทนุ
ในชุมชน ทําใหเกิดการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ระยะที่ 1  ระยะนํารองเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งจายยาปฏิชีวนะของเจาหนาที่สาธารณสุข 
   (ป 2551-2552)

ระยะท่ี 2  เพือ่ขยายผลโครงการและสรางเครอืขายกับพืน้ทีแ่ละหมูตนแบบในการทาํงานรวมกนัของชมุชน 
(2553 -2554)  มีการจัดทําโครงการ “ชุมชนบานโชคชัยพัฒนา บานซับอิจิ ฉลาดใชยาปฏิชีวนะอยาง
สมเหตุผล” เพ่ือใหประชาชนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล พรอมท้ัง
สรางเครือขาย พระ อสม. อบต. ผูนํานักเรียน เปนแกนนําใหความรูแกคนในครอบครัวและชุมชนได และ
สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธใหแกคนในชุมชนรูถึงอันตรายของยาปฏิชีวนะไดเอง

รูปที่ 4  “การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มที่ตัวเองกอน”

 จดุเริม่ตน คือ ของการทาํงานอยางย่ังยืนในการสรางความรอบรูดานการใชยาปฏชิวีนะอยางสมเหตผุล
แกคนในชุมชน ของทมีบคุลากรสาธารณสขุ อ. มวกเหลก็ จ.สระบุรี เริม่เม่ือป 2550 ที ่รพ.สต.หลงัเขา เขารวม
โครงการ Antibiotics Smart Use (ASU) เนื่องจาก จ.สระบุรี เปนจังหวัดนํารองโครงการสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผล ซ่ึงในปแรกเปนการดาํเนนิงานภายใน รพ.สต. เปนไปตามนโยบายของจงัหวดั จากนัน้ ในปที ่2 
มีการขยายแนวคิดไปทําใน “ชุมชน” โดยไดรับความรวมมือจากภาคเครือขายในทองถ่ิน ทําใหเกิดการ
ดาํเนนิการอยางจรงิจงัและตอเนือ่งเรือ่ยมาจนถงึปจจุบนั การดําเนนิงานทีผ่านมาในแตละระยะ ทมีงานวางแผน 
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรอยางชัดเจน ใชกลวิธีและกิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่งทําท้ังในระดับบุคคลและ
ชุมชน มจีดุเนนทีส่าํคญัคอืการทาํในการทาํงานรวมกับภาคีเครอืขายทัง้ในสวนกลางและสวนทองถิน่เพือ่ใหเกดิ
การทํางานในเชิงระบบ การทําใหคนในชุมชนตระหนักและเขาใจเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
สามารถนําความรูไปปฏิบัติในการดูแลตนเองและบอกตอคนรอบขางไดนอกจากน้ียังมีการคืนขอมูลกลับสู
ชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญเรื่องการดูแลสุขภาพและการใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตองการดําเนินงาน 
แบงเปน 4 ระยะ คือ

เกศนีย คงสมบูรณ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

email: mdhchealth@gmail.com

การสรางความรอบรูดานการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
กรณีศึกษา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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ระยะที่ 3 สรางนวัตกรรมและความยั่งยืนของโครงการ (2554-2556) มีการจัดทําโครงการ “ธนาคารชุมชน

รวมใจปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการใชยาปฏชีิวนะอยางสมเหตุผล องคการบรหิารสวนตาํบลมวกเหลก็” เพ่ือพฒันา

ศักยภาพของเครือขายการสรางบรรทัดฐานใหมทางสังคมในการปรับเปล่ียนทัศนคติการใชยาปฏิชีวนะ 

เปนการขยายผลสูความยั่งยืนโดยทํางานรวมกับองคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็กโดยใชงบจากกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพตําบล มีการชักนํา ผูบริหารระดับสูงในพื้นที่ (เชน นายอําเภอ ผูอํานวยการ สปสช. เขต 4 

นายแพทย สสจ.) ผูนําชุมชน (เชน กํานัน ผูใหญบาน พระสงฆ ครู) นักเรียน ชาวบานทั่วไป รวมทั้งภาคเอกชน 

เชน เจาของโรงแรมและรีสอรท และวิทยาลัยพยาบาลในพื้นท่ี เขารวมเปนสวนหนึ่งของรณรงคและขับเคลื่อน

งาน ASU

ระยะที่ 4  ความย่ังยืนของโครงการสูภาคีเครือขายภายนอก (2557 - 2559) เพื่อสรางภาคีเครือขายทั้ง

ภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาและประชาชนไดเขาถึงการบริการสุขภาพไดอยางถูกตอง

ทุกสถานบริการ ป 2557 สรางโรงเรียนตนแบบ คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) ดําเนินโครงการ 

“เด็กไทยรัฐวิทยา 68 บอกตอ 3 โรครักษาไดไมตองใชยาปฏิชีวนะ” และ ในป 2558 จัดทําโครงการ “พัฒนา

เครือขายแกนนําอาสาสมัครเปนเภสัชประจําครอบครัว เรื่องการเฝาระวังการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล

เทศบาลตําบลมวกเหล็กสูอาเซียน”

รูปที่ 5  ชุมชนบานโชคชัยพัฒนา บานซับอิจิต.หลังเขา อ.มวกเหล็ก

ภาพที่ 10  โครงการ “ธนาคารชุมชนรวมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล”

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ระยะที่ 5  พัฒนางานวิจัย ASU ในโรงเรียน และการใหความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกกลุมอายุ 
(2560 -2564) โดยมเีปาหมายประชากรทุกกลุมอายุโดยเฉพาะ
นักเรียนเพื่อสรางความตระหนักรูใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข
สงเสริมความรูดานเรื่องเชื้อดื้อยา การเรียก การใชและ
การบอกตอเร่ืองการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลและ
การพัฒนางานวิจัยในโรงเรียนตนแบบ ภายใตแนวคิด 
“สุขภาพหน่ึงเดียว”

ตัวอยางการดําเนินงานสง
 การดําเนินกิจกรรมมีแนวทางดังนี้
 1. นําเสนอนโยบายและแผนการดําเนินงานตอผูบริหารเพื่อใหมีการสนับสนุนสงเสริมทั้งจังหวัด
 2. ประสานความรวมมือกับองคกรหรือผูแทนของสถานประกอบการเอกชน เนนถึงประโยชนของ
การดําเนินกิจกรรมและความรวมมือรวมกันขององคกรภาครัฐและเอกชน
 3. รวมกําหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานรวมกนั เพ่ือใหเปนแนวทางทีเ่ปนไปไดสอดคลองกับ
บริบทของแตละจังหวัดรวมท้ังหาเครือขายการดําเนินงานเพิ่ม เชน องคกรภาคการศึกษา องคกรผูบริโภค 
องคกรการปกครองสวนทองถิ่น
 4. ประชุมทําความเขาใจรวมกับสถานประกอบการเอกชนที่เขารวมกิจกรรม
 5. ภาครัฐรวมกับเครือขายสนับสนุนทั้งความรูและทักษะตางๆ แกผูประกอบการเพื่อสนับสนุนให
การดําเนินงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในสถานประกอบการเปนไปไดจริง
 6. ภาครัฐและเครือขายมีแผนลงเยี่ยมสถานประกอบการภาคเอกชนที่รวมโครงการเพื่อรับฟง
ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงรวมกัน
 7. ประชมุสรปุผลเพือ่ดําเนนิการวางแผนพัฒนาโครงการในปตอไปรวมกบัยกยองสถานประกอบการ
ที่ผานการประเมิน

ตัวอยาง การดําเนินกิจกรรมยาปลอดภัยในรานยาจังหวัดสงขลา
 เปนการประสานความรวมมอืของ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ชมรมรานขายยา
จังหวัดสงขลา ชมรมเภสัชกรรานยาจังหวัดสงขลา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทีมผูจัดโครงการ 
รับสมัครรานยาในจังหวัดที่ประสงคเขารวมโครงการและมีความหวังที่จะใหคนสงขลาไดรับยาอยางสมเหตุผล

ภาพที่ 11 “สัญลักษณ บอกตอ 3 โรค รักษาไดไมตองใชยาปฏิชีวนะ”

ภาพที่ 12  งานวิจัยในโรงเรียน

กองบริหารการสาธารณสุข
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และมคีวามรูและทศันคตทิีถ่กูตองเก่ียวกบัการใชยา มกีจิกรรมลงนามในขอตกลงรวมกนัของผูบรหิาร ตวัแทน
ของชมรมรานยา เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการและเพื่อใหเกิดความรวมมือขององคกรเครือขาย 
มกีจิกรรมใหความรูดานยา การผลติคูมอื และเสรมิทกัษะการสือ่สารในการปฏบัิตงิานในรานยา ใหแกผูเขารวม
โครงการ การแลกเปล่ียนประสบการณความรูจากเภสัชกรรุนพี่แกเภสัชกรที่เพิ่งเปดรานยา โดยความรูและ
ทักษะที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหเภสัชกรผูปฏิบัติหนาที่ สามารถแนะนํายาที่เหมาะสมและสมเหตุผลใหแกคนไข
และมีทักษะในการเจรจาตอรองใหคนไขเขาใจและยอมรับยาที่เหมาะสมกับโรค 
 เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมยาปลอดภัยในภาคเอกชน ไมสามารถใชตัวชี้วัดเปนแรงจูงใจตามระบบ
งานราชการ การประสานความรวมมอืตองเนนการเหน็ประโยชนรวมกนั ราชการตองพยายามหาสทิธปิระโยชน
ของการเขารวมกจิกรรม ในขณะเดยีวกนัตองชกัชวนผูประกอบการใหเห็นวาการรวมกจิกรรมมผีลดใีนภาพรวม
ของความปลอดภัยดานยาของคนสวนรวม เปนการสงเสริมบทบาทของวิชาชีพ และใหกําลังใจ
 แมวาการดาํเนนิการนีอ้าจไมสามารถบงัคบัใหทุกรานรวมไดหมด แตการท่ีรานเขารวมถอืเปนจดุเร่ิมตน 
และเปนการเริ่มของสังคมที่จะเกิดความปลอดภัยดานยาในภาพรวม เพราะภาคเอกชนก็เปนอีกหนึ่งกลไก
ท่ีจะทาํใหเกดิความปลอดภยัดานยาในภาพรวมของประเทศได หากเราเริม่รวมมอืกนัตัง้แตวนันีแ้มความสาํเรจ็
อาจไมเร็วทันใจ แตอยางนอยเราก็ไดเริ่มใหผูปวยไดรับความปลอดภัย และราชการตองจัดกิจกรรมสงเสริม
และกระตุนการดําเนินงานรวมอยางตอเนื่อง นับเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานนี้

ตัวอยาง....การพัฒนารานชําเพื่อเปน Good Private Sector ผานกลไกการมีสวนรวมของชุมชนและ
เครือขาย (ตําบล/ชุมชน รูเทาทันการใชยา (ตําบล/ชุมชน RDU ตนแบบ) จังหวัดปตตานี

กระบวนการดําเนินงาน
       1. ประชุมคณะทาํงานวางแผนและออกแบบสาํรวจ/แบบประเมินชดุขอมลูสถานการณยาและผลติภณัฑ
 สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับยาในชุมชนและครอบครัว
       2. รวมกับ อสม. ในการสํารวจขอมูลและประเมินสถานการณในพื้นที่ ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 ในพื้นที่นํารอง ตามแบบประเมินที่สรางขึ้น
       3. ประชุมวิเคราะหขอมูลและสรุปผลขอมูล
       4. จัดเวทีคืนขอมูลสถานการณที่ไดจากการสํารวจและประเมินพื้นที่แกชุมชนและเครือขายในเวทีชุมชน
       5. รับสมัครจิตอาสาในชุมชนเพื่อรวมเปนแกนนําในการสรางชุมชน/ตําบลรูเทาทันการใชยา (ตําบล/
 ชุมชน ตนแบบ RDU) ซึ่งประกอบดวย ผูนําชุมชน (กํานัน/ผูใหญบาน) ผูนําศาสนา อบต./เทศบาล
 ผูประกอบการรานชําครู เด็กนักเรียน อสม. ผูสูงอายุ
       6. อบรมเชิงปฏิบัติการแกจิตอาสาที่เปนแกนนําชุมชนเกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุผลและเชื้อดื้อยา
       7. จัดเวทีคลี่ความซับซอนของสถานการณการใชยา/เชื้อดื้อยาในชุมชน กําหนดเปาหมายรวมและจัดทํา
 แผนการดําเนินงานเพื่อเปนตําบล/ชุมชน RDU ตนแบบ ซึ่งมีการพัฒนารานชําเปนสวนหนึ่งของแผน
       8. จัดทําสื่อเรียนรูในชุมชนเพื่อนําไปสอนขณะลงเยี่ยมบาน เยี่ยมรานชํา และสื่อประชาสัมพันธตาม
 บริบทชุมชนเชน ภาพพลิก  โปสเตอร ไวนิล สื่อวิทยุ โฟมบอรดเปนตน
       9. สํารวจขอมูลและประเมินสถานการณดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่เก่ียวเนื่องกับยาในชุมชน 
 หลังดําเนินการตามแผน

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

166 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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 10. จัดเวทีถอดบทเรียน

 11. สรุปและประเมินผล

 ป 2562 จังหวัดปตตานีมีชุมชน/ตําบลรูเทาทันการใชยา (ตําบล/ชุมชน ตนแบบ RDU) จํานวน 

16 ชมุชน และมกีารมอบปาย แกผูประกอบการรานชําทีม่สีวนรวมในการสรางชมุชน RDU ภายใตชือ่รานชํา

คุณภาพ รานชําสีขาวหรือรานชําปลอดภัยดานยาทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอตกลงของชุมชน

 การดําเนินการสรางตําบล/ชุมชน RDU ตองมีผูประกอบการรานชําเปนสวนหนึ่งที่เขามามีสวนรวม

โดยมีสวนรวมตั้งแตการเขารับฟงการคืนขอมูลสถานการณการใชยาและการกระจายยา/ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่อง

กบัการใชยาทีอ่ยูในครอบครัวและชมุชน การรวมคดิและวางแผนการพฒันา การรบัการอบรม การรวมคลีค่ลาย

ความซับซอนของพฤติกรรมการบริโภคยา ในภาพกวางและภาพชุมชนตนเอง รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ

ไปสูเปาหมายรวมที่วางไว รวมประเมินผลการดําเนินงาน และรวมรับผลประโยชนที่ไดจากการทําชุมชน/

ตาํบล RDU แตอยางไรก็ตามจาํเปนตองมีการตดิตาม กระตุนเยีย่มรานชํา พรอมใหความรูความเขาใจระหวาง

การเยี่ยมอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง

เอกสารอางอิง

1. แนวทางปฏบิตังิานการจดัการภัยจากผลิตภณัฑสขุภาพสาํหรบัเจาหนาทีส่าธารณสขุสาํนกังานคณะกรรมการ

                อาหารและยา

2. คูมือสําหรับเภสัชกรในการดําเนินงานเภสัชกรรมในหนวยบริการปฐมภูมิพิมพคร้ังท่ี 1 มีนาคม 2560 

                พิมพที่บริษัทศรีเมืองการพิมพจํากัด

3. คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ดานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาดในสวนภูมิภาค  

                สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สิงหาคม 2561

4. แนวทางการปฏิบัติงานคุมครองผูบริโภคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพิมพครั้งที่ 2 ตุลาคม 2553  

                พิมพที่อุษาการพิมพ

5. คูมือการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับพนักงานเจาหนาที่ระดับอําเภอมีนาคม 

                2558

6. คูมือการรองเรียน (ฉบับประชาชน) พิมพท่ีโรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 

                พิมพครั้งที่ 1 สิงหาคม 2558 

7. คูมือการตรวจสอบเฝาระวังโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข พิมพครั้งที่ 1 กันยายน   

                2555. พิมพที่โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 

8. กรแกว จันทภาษา. Qualitative tools  in Quality Pharmacy Service Management. เอกสาร

                การประชมุวชิาการ Patient-centered: มุมใหมในการพฒันาคณุภาพงานบริการเภสชักรรม ; 

                18-22 สิงหาคม 2551; ขอนแกน

9. กลุมศึกษายาไมเหมาะสมในชมุชน 8 จงัหวดั ศนูยวชิาการเฝาระวังและพัฒนาระบบ(กพย.). แหลงตนทาง

                และเสนทางการกระจายยาไมเหมาะสมในชมุชนจาก 8 จงัหวดัสูขอเสนอเชงินโยบายในการแกไข

                ปญหาการกระจายยาไมเหมาะสมเชิงระบบ. การประชุมวิชาการสถานการณยา
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                นนทบุรี:สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550
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                งานชุมชนงาย ไดผลและสนุก. นนทบุรี:สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548

12. โครงการผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา. กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของ ศ.ประเวศ วะสี. 

                [ออนไลน]2558 [อางเม่ือ 28 มกราคม 2559]. จาก http://www.lecleader.com/lec/
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                สาธารณสุข 2556 (4) [ออนไลน]2546 [อางเม่ือ 25 ธันวาคม 2558]. จากhttp://www.stou.
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                27 มกราคม 2559]. จาก https://www.gotoknow.org/posts/8290

18. มหาวิทยาลัยพายัพ. กระบวนการรับรู. [ออนไลน] 2553 [อางเมื่อ 5 ตุลาคม 2556].
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ภาคผนวกที่ 1 การตรวจสอบฉลาก http://bit.ly/2wOAAQ928

ภาคผนวกที่ 2 การสงตัวอยางตรวจวิเคราะห http://bit.ly/2IKR2mV28

ภาคผนวกที่ 4 แบบฟอรมทะเบียนสถานประกอบการ http://bit.ly/2W6QhfW36

ภาคผนวกที่ 5 แบบฟอรมตรวจสอบเฝาระวัง http://bit.ly/3cSX2YI36

ภาคผนวกที่ 6 แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน http://bit.ly/2IHck4V36,44

ภาคผนวกที่ 7 Draft4_TAWAI FOR HEALTH คืออะไร http://bit.ly/2wSCJtO37

ภาคผนวกที่ 8 กรมวิทย With You http://bit.ly/2vb0cWK37

ภาคผนวกที่ 9 แบบบันทึกขอมูลการบริบาล
ทางเภสัชกรรมที่บาน http://bit.ly/2xz0BmZ39

ภาคผนวกที่ 10 แบบบันทึกขอมูลการเยี่ยมบาน
โดยเครือขาย http://bit.ly/2vfxiF941

ภาคผนวกที่ 11 แบบประเมินผูปวยการจัดการ
สเตยีรอยดโดยเครอืขายชมุชน + แบบสงตอผูปวย http://bit.ly/2Q7N2kJ46

ภาคผนวกที่ 12 คูมือการเก็บขอมูลโครงการ
สงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชน 2562 https://qrgo.page.link/R4ZAJ46

ภาคผนวกที่ 13 หนังสือราชการขอความ
อนุเคราะหในการตรวจสอบขอเท็จจริงไปยัง สสจ.อื่น http://bit.ly/38KVooI48

ภาคผนวกที่ 14 การสะทอนความตองการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวน http://bit.ly/33hsNq372

ภาคผนวกที่ 15 การสะทอนการสํารวจขอมูลยา
ในชุมชน 8 จังหวัดสูขอเสนอเชิงนโยบาย http://bit.ly/2QnYTvh72

ภาคผนวกที่ 3 รหัสวินิจฉัยโรคอื่น เพื่อใหคนจาก
ระบบฐานขอมูล

http://bit.ly/2W6uXaE33

ชื่อภาคผนวก หนา ดาวนโหลดไดที่ สแกน QR code
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ภาคผนวกที่ 16 การสะทอนปญหายาฝาแฝด 
(LASA) จากชุมชน

http://bit.ly/3cPvKCA72

ภาคผนวกที่ 17 คูมือใชยาสมเหตุผลในรานยา
เลม 1

https://bit.ly/2Rm3SNz78

ภาคผนวกที่ 19 RDU Pharmacy EAGLE 2018 https://bit.ly/3aFyotJ78

ภาคผนวกที่ 20 แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ดานการใชยาอยางสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน

https://bit.ly/38uyan883

ภาคผนวกที่ 21 หนังสือ ขอเชิญเขารวมโครงการนํารอง 
การสงเสริม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพดานการใชยา
อยางสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชนประเภทที่รับผูปวย
ไวคางคืน (โรงพยาบาล)

https://bit.ly/37yrODr83

ภาคผนวกที่ 22 แบบประเมินตนเองดานการใชยา
อยางสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผูปวยไวคางคืน (โรงพยาบาล)

https://qrgo.page.link/EzdQA83

ภาคผนวกที่ 23 แบบประเมินตนเองดานการใชยา
อยางสมเหตุผลสําหรับสถานพยาบาลประเภท
ไมรับผูปวยไวคางคืน (คลินิก)

https://qrgo.page.link/KrfTD83

ภาคผนวกที่ 24 เครื่องมือสรางเสริมความรอบรู
ดานสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ https://qrgo.page.link/2brFu88

ภาคผนวกที่ 25 ประเด็นสื่อสารการใชยา
อยางสมเหตุผล (Key messages for RDU literacy) http://bit.ly/38wsHMw88

ภาคผนวกที่ 26 ตัวอยางเว็บไซตที่มีขอมูลสุขภาพ 
ยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่นาสนใจ https://qrgo.page.link/3TYVH88

ภาคผนวกที่ 27 (ราง) หลักสูตรการอบรมเรื่อง 
การสรางความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล 
ของมูลนิธิเขาถึงเอดสฯ

http://bit.ly/2urRe6Y91

ภาคผนวกที่ 28 แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ
ประเมินความรอบรูดานการใชยาอยางสมเหตุผล http://bit.ly/30Pkd0m94

ภาคผนวกที่ 29 แบบประเมินความรอบรู
ดานการใชยา version 1 http://bit.ly/2RNbec294

ภาคผนวกที่ 18 คูมือใชยาสมเหตุผลในรานยา
เลม 2

https://bit.ly/3aGKlPw78

ชื่อภาคผนวก หนา ดาวนโหลดไดที่ สแกน QR code

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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นายเอนก มุงออมกลาง
ดร.ภญ.ศิริรัตน ตันปชาติ
รศ.ดร.ภก.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน กาญจนรัตน
ดร.ภญ.กมลนัทธ มวงยิ้ม
นายพีรวัศ คิดกลา
นางอวยพร พิศเพ็ง 
นายไตรเทพ ฟองทอง
นายภาณุโชติ ทองยัง
นายราชัน คงชุม
นางสาวอัจฉรียา ฟองศรี 
นายสรชา งามทรัพย
นายปณต อัศววัฒนพงศ
นางสุธิดา บุญยศ
นางสาวปารวี มั่นสุม
นายสุขสันต รอนณรงค 
นางสาวยุภาพรรณ มันกระโทก
นางรัชนิตย ราชกิจ เนตรสุวรรณ
นางสาวพัชรี กาญจนวัฒน
นายอุดมโชค สมหวัง
นางนิสรา ศรีสุระ
นางปยะเนตร พรสินศิริรักษ
นางสาววรวรรณ มินพิมาย
นายวทัญู ประยูรหงษ
นายกิตติภัทร อบอุน
นายสุเทพ สุวรรณไตร
นางสาวสมทรง ราชนิยม
นางสาวอาภากร สุภาศรี
นางสาวประจงจิตร เขาเขียว
นายประเสริฐ อาปจชิง
นางขวัญเนตร ศรีเสมอ
นายเดนชัย ดอกพอง

นายแพทย โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
ผูใหญบาน บานสําโรง ต.ทาสวาง อ.เมือง จ.สุรินทร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองแก อ.ทาตูม จ.สุรินทร
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค ที่17
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลกระบี่
โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร
โรงพยาบาลบานมวง จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ
โรงพยาบาลทาตูม จังหวัดสุรินทร
โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย
โรงพยาบาลขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอขอบคุณผูใหขอมูล
การจัดทําแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน
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โดย  ศูนย�วิชาการเฝ�าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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Website: www.thaidrugwatch.org  www.facebook.com/thaidrugwatch

กองบริหารการสาธารณสุข
Health Administration Division

โทร. 0 2590 1766  โทรสาร 0 2590 1764
website : http://phdb.moph.go.th


